
 

18-19 czerwca 2015, Opole, Centrum Wystawienniczo Kongresowe            

Specjalna, promocyjna oferta uczestnictwa dla partnerów instytucji 

współorganizujących AutoForum Suppliers’ Day. 

 

 

 

 

 

Pakiety dla partnerów instytucji współorganizujących Oferta specjalna Oferta standardowa 

Pakiet A. podstawowy (stoisko z uczestnictwem 

1 osoby z firmy) zawiera: stoisko 9m2 z wyposażeniem (stolik, 

lada, elektryczność), uczestnictwo 1 osoby w całym 

wydarzeniu.  

Stała, najniższa 

cena 2100 pln  

mniej do 800 pln 

cena 1: 2500 pln 

cena 2: 2700 pln 

cena 3: 2900 pln 

Pakiet B. poszerzony (stoisko z uczestnictwem 2 osób z firmy) 

zawiera: stoisko 9m2 z wypasażeniem jak wyżej, uczestnictwo 

2 osób z firmy w całym wydarzeniu. 

Stała, najniższa 

cena 3100 pln 

mniej do 1300 pln 

cena 1: 3800 pln 

cena 2: 4100 pln 

cena 3: 4400 pln 

Pakiet B+. Każda dodatkowa osoba do pakietu B Stała, najniższa 

cena 900 pln 

mniej do 600 pln 

cena 1: 1300 pln 

cena 2: 1400 pln 

cena 3: 1500 pln 

 

Kupując stoisko i udział 3 osób z firmy zyskujecie Państwo nawet do 1900 pln! 

UWAGA! Zamawiając jeden z powyższych pakietów otrzymacie gratis dodatkową promocję w postaci 

krótkiego opisu firmy z logo na stronie internetowej według naszego wzoru, opisu z logo zamieszczonego w 

materiałach informacyjnych oraz wyświetlanych na monitorach podczas eventu.  

 

Oferta poza pakietami Oferta specjalna Oferta standardowa 

Udział 1 osoby z firmy  

uczestnictwo 1 osoby w całym wydarzeniu 

Stała, najniższa 

cena 1200 pln 

mniej do 300 pln 

cena 1: 1300 pln 

cena 2: 1400 pln 

cena 3: 1500 pln 

Reklama w katalogu konferencyjnym cena: 700 pln 

mniej o 200 pln 

cena: 900 pln 

Insert materiałów reklamowych / dystrybucja wśród 

uczestników w teczkach informacyjnych 

cena: 800 pln 

mniej o 200 pln 

cena: 1000 pln 

 

 

 

 

* do podanych cen należy doliczyć 23% VAT 

 



 

 

 

Zamawiam pakiet A (stoisko i udział jednej osoby) 2100 zł     

Zamawiam pakiet B (stoisko i udział dwóch osób) 3100 zł     

Zamawiam pakiet B+ (dodatkowa opłata za udział trzeciej osoby do pakietu B) 900 zł       

Zamówienie poza pakietem 
Zamawiam udział osoby w 
wydarzeniu  

Proszę obok wpisać ilość 
osób. 

 1200 zł     

Zamawiam reklamę w katalogu konferencyjnym (format A4) 700 zł       

Zamawiam insert materiałów reklamowych (dystrybucja wśród uczestników) 800 zł       

 
* Podane ceny są cenami netto 
Czytelnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać faksem na numer  
+48 71 352 83 10 lub jako skan na adres mailowy: kontakt@automotive-forum.pl  

 
Dane płatnika do faktury:  (PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Pełna nazwa firmy:  

Ulica, kod pocztowy, miejscowość:  

Numer identyfikacji podatkowej NIP:  

e-mail osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie:  

Dane uczestnika: (PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Nazwa firmy: 
 

 

Imię i nazwisko uczestnika nr 1 
 

 

Stanowisko uczestnika nr 1 
 

 

Telefon 
 

 

Fax: 
 

 

e-mail uczestnika nr 1 
 

 

Imię i nazwisko uczestnika nr 2 
 

 

Stanowisko uczestnika nr 2 
 

 

e-mail uczestnika nr 2 
 

 

Imię i nazwisko uczestnika nr 3 
 

 

Stanowisko uczestnika nr 3 
 

 

e-mail uczestnika nr 3 
 

 

 
 

 

 

  ZAMÓWIENIE  AUTO FORUM SUPPLIERS’ DAY 2015 



 

 

 

Wynajęcie stoiska. Opłata zawiera wynajęcie stoiska o wymiarach 3mx3m (9m2) przeznaczonego do 
ekspozycji produktów i materiałów reklamowych. W standardowym wyposażeniu stoiska znajdują się: lada, 
krzesła, stół, kosz, oświetlenie i gniazdo 230V. Nazwa firmy umieszczona nad wejściem do stoiska (czcionka 
jednolita dla wszystkich). Obciążenie maksymalne lady nie może być większe niż 40 kg. Na życzenie wystawcy 
organizator może zapewnić wzmocnienie do 150 kg. Dodatkowy koszt wzmocnienia 170 pln netto. Wyklejenie 
logo nad wejściem do stoiska koszt 170 pln netto. 

Zamawiam dodatkowo wyklejenie logo naszej firmy nad wejściem stoiska.  
Zobowiązuję się dostarczyć logo 7 dni przed imprezą.  
 

170 zł     

Zamawiam dodatkowe wzmocnienie podestu o powierzchni 1m x 0,5m 
 

170 zł     

Uczestnictwo. Opłata za uczestnictwo zawiera udział w wydarzeniu 18-19 czerwca 2015, w wieczornym 
bankiecie i wszystkich atrakcjach, lunche, przerwy kawowe, materiały konferencyjne, tłumaczenie 
symultaniczne części konferencyjnej. W opłacie nie uwzględniono kosztów noclegu i podróży. Akceptuję 
warunki i regulamin udziału.  

Reklama w katalogu. Katalog konferencyjny to profesjonalnie zredagowana i wydana publikacja zawierająca 
informacje na temat konferencji, partnerów, branży oraz reklamy. Jest ona przekazywana uczestnikom, 
partnerom, mediom, osobom związanym z wydarzeniem, sponsorom, zainteresowanym firmom i instytucjom. 
Nakład ok. 500 sztuk. Format reklamy A4. 

Termin i miejsce. AutoForum Suppliers’ Day obdędzie się w dniach 18-19 czerwca 2015 w Opolu, w Centrum 
Wystawienniczo Kongresowym przy ul. Wrocławskiej. 

Hotel. Organizator zarezerwował dla uczestników pulę pokoi w hotelu DeSilva w Opolu. Dokonując rezerwacji 
proszę podać hasło „AutoForum” w celu uzyskania stałej, obniżonej ceny (ok. 230 pln) 
http://www.desilva.pl/opole/  

Regulamin. 
1. Wyrażam zgodę na wystawienie przez organizatora faktury VAT oraz na przetwarzania danych osobowych w 
zakresie związanym z uczestnictwem, dokumentacją i korespondencją. Oświadczam, że płatność zostanie 
uregulowana w terminie 7 dni od przesłania zgłoszenia, nie później jednak niż na 3 dni przed imprezą.   
2. W przypadku rezygnacji ze stoiska organizator pobierze opłatę w wysokości 50% kosztu wynajęcia.  
W przypadku rezygnacji z udziału do dnia 01 czerwca 2015 organizator pobierze opłatę manipulacyjną 400 pln 
za osobę. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa pomiędzy 2 a 10 czerwca 2015 organizator pobierze 50% 
kosztu uczestnictwa. Rezygnacja po 10 czerwca 2015 oraz nieobecność podczas imprezy nie zwalniają 
uczestnika z obowiązku pokrycia 100% kosztu.  

Czytelnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać faksem na numer  
+48 71 352 83 10 lub jako skan na adres mailowy: kontakt@automotive-forum.pl 

 

 

 

_________________________________  __________  _______________ 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej  data   pieczątka firmy 
Dane do przelewu:   
adresat przelewu: ART STUDIO ROMAN PIETRZYK  
nazwa banku: uwaga nowy bank BGŻ S.A. 
nr rachunku PLN: nowy rachunek 
nr rachunku EURO: nowy rachunek  

57 2030 0045 1110 0000 0290 5490 
20 2030 0045 3110 0000 0028 1440 

BIC (SWIFT CODE) GOPZPLPW 
IBAN: PL + NUMER RACHUNKU 
W tytule przelewu prosimy o adnotację Auto Forum Suppliers’ Day + IMI Ę I NAZWISKO uczestnika 

 

  ZAMÓWIENIE  AUTO FORUM SUPPLIERS’ DAY 2015 


