XV JUBILEUSZOWA KONFERENCJA
„Modernizacja Taboru Szynowego – zakupy i utrzymanie”
V Wystawa „MODER-SERWIS”

18 – 20 kwietnia 2018r. Wisła, Centrum Konferencyjne, Hotel STOK

ORGANIZATOR

KARTA ZGŁOSZENIA
Pełna nazwa płatnika:
Adres

NIP:

e-mail:

Telefon:

Fax:

Osoba kontaktowa:

Telefon:

OSOBY UCZESTNICZĄCE:
Imię i nazwisko

Funkcja

Telefon

e-mail

1
2
3
4
5

FORMY UCZESTNICTWA:
pozycja

dla firm
zrzeszonych
w Izbie

dla
pozostałych
firm

Netto

Netto

Ilość

Udział w spotkaniu ( 1 osoba)

1890,-

2290,-

Prezentacja firmy (max 15min)

2800,-

3400,-

Prezentacja firmy (max 15min) – III dzień
Temat prezentacji:

1980,-

2600,-

Wartość netto

Osoba prowadząca prezentację:
Wystawa MODER- SERWIS (zabudowa octanorm, fryz z logotypem, lada, wykładzina)
Stoisko „S” (lada, fryz z logo, wykładzina)

1700,-

2900,-

Stoisko „L” (zabudowa stoiska, lada, fryz, wykładzina)

2900,-

3500,-

Insert materiałów reklamowych

1200,-

1800,-

Kolportaż materiałów reklamowych

0,-

1100,-

Roll-up – ustawienie 1 szt. (na terenie hotelu)

0,-

1100,-

Pakiet partnerski wg załącznika
Informacje dodatkowe:
Warunki uczestnictwa uzgodniono z pracownikiem
Izby:__________________________________________________________________________
W koszcie udziału zawarte są:
•
•
•
•

•

ŁĄCZNIE netto
+VAT 23%
ŁĄCZNIE brutto

Udział w wystąpieniach i prezentacjach, materiały konferencyjne, nocleg w pokoju 2-os; pełne wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących.
Udział w konferencji stanowi pakiet świadczeń i nie ma możliwości dzielenia go.
Karty zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia 2018 r.
Istnieje możliwość udziału w spotkaniu na indywidualnych zasadach – PARTNERSTWO
Przesłanie karty zgłoszenia stanowi zobowiązanie do uiszczenia opłaty wynikającej z karty zgłoszenia.
W przypadku rezygnacji z udziału:
- nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem konferencji - zobowiązujemy się uiścić 60% wartości zgłoszenia na konto organizatora
- w terminie późniejszym niż 10 dni przed rozpoczęciem konferencji - 100% wartości zgłoszenia.
Rezygnacja zostanie uznana jeżeli zostanie przekazana wyłącznie w formie pisemnej.
Kwotę wynikającą z karty zgłoszenia należy wpłacić na konto organizatora w terminie 7 dni od daty zgłoszenia:
POLSKA IZBA PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI

ING Bank Śląski o/Bydgoszcz, konto nr: 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499
AKCEPTUJEMY WARUNKI I WYRAŻAMY ZGODĘ NA WYSTAWIENIE FAKTURY VAT BEZ NASZEGO PODPISU
Pieczęć firmy, data

Podpis Prezes/Właściciel

www.modernizacjataboru.pl

