MIĘDZYNARODOWE TARGI KATOWICKIE Sp. z o.o.
INTERNATIONAL KATOWICE FAIR Ltd.
INTERNATIONALE KATOWICE MESSE GmbH

„INTERECO” – KARTA INFORMACYJNA
18-20 kwietnia 2008
LOKALIZACJA: Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. 40-955 Katowice, ul. Bytkowska 1b
KONTAKT:

Kierownik projektu: Anita Sorowska, tel. + 48 (32) 78 99 176, a.sorowska@mtk.katowice.pl
fax. + 48 (32) 254 02 27 lub 258 89 19
www.intereco.mtk.katowice.pl
1. Termin i godziny otwarcia
Od 18 -20.04.2008 w godzinach od 10.00 do 17.00
2. Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest zawarcie umowy na podstawie przesłania do MTK prawidłowo wypełnionej i
podpisanej Umowy Zgłoszenia.
3. Ogólne warunki płatności
a) 10% kwoty zamówienia płatne do 7 dni od podpisania umowy, 35% kwoty zamówienia płatne do 31.12.2007,
pozostałe 55% płatne do 15.03.2008
b) umowy podpisane na 21 dni lub mniej przed rozpoczęciem Targów: 100% całej kwoty naleŜy wpłacić w dniu
podpisania umowy.
5. Zagospodarowanie stoisk
Przygotowanych przez MTK moŜe odbywać się w dniu 16-17.04.2008 w godzinach 8.00 do 22.00
6. Likwidacja stoisk odbywa się w dniu 20.04.2008 w godzinach od 17.00 do 22.00 oraz w dniu 21.04.2008 w
godzinach od 8.00 do 16.00. Eksponaty nie mogą być zabierane przed godz. 17.00 w dniu 20.04.2008
7. W uzasadnionych przypadkach godziny pracy mogą ulec wydłuŜeniu za zgodą Organizatora, po wcześniejszym
pisemnym zgłoszeniu takiej konieczności. Zgłoszenie musi zawierać formalną deklarację poniesienia przez
Wystawcę odpowiedniej opłaty za przedłuŜenie godzin pracy MTK. Koszt za przedłuŜenie godzin pracy w hali wynosi
24 zł/godz. W przypadku nie zgłoszenia tego faktu opłata wynosi 60.00 PLN/godz.
8. Godziny udostępnienia pawilonów w czasie targów:
-dla wystawców od 9.00 do 17.30
-dla zwiedzających od 10.00 do 17.00
Stoiska są chronione przez organizatora w godz. od 17.30 do 9.00
9. Stoiska zasilanie są energią elektryczną w godz. od 9.00 do 17.30 (nie dot. obwodów całodobowych)
10. Wjazd na tereny targowe:
- do dnia 17.04.2008 do godz. 22.00 - wjazd wolny
- w dniach 18 – 20.04.2008 wjazd i parkowanie wyłącznie na podstawie zamówionych karnetów wjazdowych lub
biletów.

Z powaŜaniem
Kierownik Projektu

Anita Sorowska

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Fortis Bank Polska S.A. 47 1600 1055 0002 3211 8551 9001
z dopiskiem „INTERECO 2008”

A

WPIS DO KATALOGU
Proszę wypełnić i odesłać formularz do 08.03.2008

Obowiązkowy wpis do katalogu 128.00 PLN
wpis obejmuje 10 linii tekstu ofertowego oprócz danych adresowych
Prosimy o umieszczenie naszej firmy w spisie alfabetycznym pod literą
Nazwa firmy:
kod

miasto

Logo firmy

ulica

36.00 PLN/ sztukę

TAK / NIE*

tel.

*niepotrzebne skreślić
fax.
e-mail
www.

Dane teleadresowe
logo prosimy przesłać pocztą elektroniczną lub załączyć do zgłoszenia
Treść oferty (czytelnie w przypadku wypełniania ręcznego):

Oferta tekstowa – płatna powyŜej 10 linii**

12.00 PLN/ linię
(linia = 60znaków ze spacjami)
Istnieje moŜliwość zamieszczenia reklamy – warunki do negocjacji

linii

Wpis w spisie towarów i usług zaznaczyć ×
Woda

Odpady

Gospodarka wodno - ściekowa

zbiórka i transport

Ochrona zasobów wodnych

składowanie odpadów

Zaopatrzenie w wodę

utylizacja odpadów

uzdatnianie wody

recycling

gospodarka odpadami

rekultywacja

oczyszczanie / utylizacja ścieków

Technika komunalna

systemy kanalizacji I wodociągów

sprzęt I pojazdy do utrzymania czystości ulic i placów zabaw

pompy

sprzęt do utrzymania czystości budynków I parkingów

Powietrze

sprzęt do utrzymania terenów zielonych

ochrona powietrza

sprzęt i pojazdy specjalnego znaczenia

oczyszczanie gazów

Instytucje, organizacje i agencje ochrony środowiska

technologie niskoemisyjne

Edukacja ekologiczna, promocja, informacja

Osoba kontaktowa _______________________________ tel. ______________________ e-mail ___________________________
Podpis osoby upowaŜnionej

data:

Do wszystkich cen naleŜy doliczyć 22% VAT

___/___/___

B

ZABUDOWA
Proszę wypełnić i odesłać formularz do 08.03.2008

WYSTAWCA: ________________________________________________________________________
Nazwa firmy oraz nazwisko i tel. kontaktowy osoby odpowiedzialnej za udział w targach

1. KSZTAŁT I UKŁAD STOISKA
1.1. Zamawiamy powierzchnię

ZABUDOWANĄ

NIEZABUDOWANĄ

2

1.2. Zamawiamy powierzchnię ________m w układzie __________m x _________m
1.3. Zamawiamy powierzchnię otwartą z ______stron (zgodnie z umową)
1.4. Wykładzina w cenie zabudowy, dostępne kolory:

CZERWONY

ZIELONY

NIEBIESKI

SZARY

GRAFITOWY

W przypadku braku zaznaczenia koloru wykładziny – na stoisku zostanie wyłoŜona wykładzina w kolorze szarym.

2. ZABUDOWA STOISKA
Prosimy o schematyczne rozrysowanie układu stoiska oraz rozmieszczenie elementów wyposaŜenia dodatkowego (zaplecze, lady, podesty, itp.)
Zabudowa standardowa obejmuje:

1m

1) Zabudowę w systemie oktagonalnym,
panele ścienne w kolorze białym (ściany
zewnętrzne),
2) Nazwa na fryzie czołowym stoiska,
3) Pokrycie podłogi wykładziną
dywanową,
4) 1 gniazdo elektryczne (230V),
2
5) 1 punkt świetlny na kaŜde pełne 2 m
stoiska,
6) Wieszak,
7) Kosz na śmieci.

1m

Ścianka

Drzwi harmonijkowe

30

Półka ze stelaŜa (szer.30)

50

Półka ze stelaŜa (szer.50)

lada

Lada informacyjna

Podesty
Gniazdko elektryczne
Inne elementy prosimy opisać

legenda

2.1. Prosimy o podanie nazwy i telefonu kontaktowego do firmy wykonującej zabudowę Państwa stoiska*
* dotyczy wystawców niekorzystających z zabudowy MTK
Prosimy o przesłanie do zatwierdzenia projektu architektonicznego i elektrycznego stoiska do 08.03.2008
…………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………

………………………………………

(pieczątka firmowa)

(Imię i Nazwisko osoby upowaŜnionej)

C

WYPOSAśENIE
(wypoŜyczenie)
Proszę wypełnić i odesłać formularz do 08.03.2008

WYSTAWCA: _______________________________________________________________________
Nazwa firmy oraz nazwisko i tel. kontaktowy osoby odpowiedzialnej za udział w targach

3. ELEMENTY WYPOSAśENIA DODATKOWEGO
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Nazwa

Ściany zaplecza - panel ścienny 2,5 m x 1,0 m
Drzwi harmonijkowe zamykane na zaplecze
Kotara na zaplecze
Podest 1 m х 1 m
h= ................
Podest 1 m х 0,5 m
h= ................
Podest 0,5 m x 0,5 m
h= ................
Lada informacyjna 1 m х 0,5 m х 1,2 m
Lada informacyjna łukowa
Półka ze stelaŜa 0,3 m x 1 m
Półka ze stelaŜa 0,5 x 1 m
Regał ze stelaŜa zawieszany
Gablota szklana 0,5 m x 1 m x 0,16 m
Gablota szklana 1 m x 1 m x 0,16 m
Witryna, 1 półka 1 m х 0,5 m х 2,5 m bez światła
Witryna, 2 półki 1 m х 0,5 m х 2,5 m bez światła
Witryna, 3 półki 1 m х 0,5 m х 2,5 m bez światła
Witryna, 1 półka 1 m х 1 m х 2,5 m bez światła
Witryna, 2 półki 1 m х 1 m х 2,5 m bez światła
Witryna, 3 półki 1 m х 1 m х 2,5 m bez światła
Foliowanie ścian
Krzesło
Fotel Gamma
Fotel Tapicerowany
Taboret barowy
Stół wysoki kwadratowy (70x70x70)
Ława niska prostokątna (55x90x56)
Szafka (30x90x100)
Rastry (sufit podwieszany)
Rastry z oświetleniem
Lodówka 136 l
Zlewozmywak z termą i przyłączem Wod.-Kan.
Element obrotowy 200 x 52 (bez pleksi)
Element obrotowy 100 x 52 (bez pleksi)
Przebudowa stoiska
MontaŜ dodatkowego reflektorka
MontaŜ oświetlenia halogenowego
Wykładzina dywanowa (dodatkowa)

Jednostka
miary
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
2
m
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
2

m
2
m
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

m

2

Szt.
Szt.

m

2

Cena jedn.
W PLN
36.00
84.00
18.00
60.00
56.00
50.00
66.00
94.00
18.00
22.00
34.00
120.00
106.00
164.00
170.00
192.00
200.00
204.00
208.00
44.00
22.00
44.00
48.00
46.00
36.00
40.00
34,00
22.00
32.00
200.00
320.00
400.00
300.00
32.00
26,00
32,00
30.00

Ilość

Wartość

Suma w PLN a

……………………………………… …………………………………
(miejscowość i data)

(pieczątka firmowa)

………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby upowaŜnionej)

Do wszystkich cen naleŜy doliczyć 22% VAT

D

MEDIA
Proszę wypełnić i odesłać formularz do 08.03.2008

WYSTAWCA: __________________________________________________________________________
Nazwa firmy oraz nazwisko i tel. kontaktowy osoby odpowiedzialnej za udział w targach

4.

PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE

4.1. Stoiska z zabudową standardową wyposaŜone są w przyłącze elektryczne o mocy do 2kW. W przypadku
zapotrzebowania na większy pobór mocy naleŜy dokonać stosownego zamówienia wg poniŜszego zestawienia.
4.2. Wystawcy wynajmujący powierzchnię niezabudowaną zobowiązani są do dokonania stosownego zamówienia przyłącza
elektrycznego wg poniŜszego zestawienia.
4.2.1. Instalacja elektryczna na stoisku wykonanym we własnym zakresie powinna zostać zakończona:
- Dla poboru mocy do 2 kW przewodem elektrycznym o minimalnej długości 7m zakończonym wtyczką,
- Dla poboru mocy większej niŜ 2 kW tablicą rozdzielczą i przewodem elektrycznym o minimalnej długości 7m.
Zabezpieczenie, napięcie, pobór mocy

Cena przyłącza

Przyłącze (1 faza) do 2kW

88.00 PLN

Przyłącze (1 faza) do 2kW całodobowe

112.00 PLN

Przyłącze (3 fazy) do 9kW 16A

112.00 PLN

Przyłącze (3 fazy) do 25kW 32A

140.00 PLN

Przyłącze (3 fazy) do 36kW 63A

320.00 PLN

Zapotrzebowanie energii powyŜej 36kW podlega dodatkowej
opłacie (cena za 1kW)

12.00 PLN

Ilość

Wartość

PowyŜej 63A (36kW) - zamówienia indywidualne (prosimy składać moŜliwie najszybciej)
5.

PRZYŁĄCZE WODNO - KANALIZACYJNE

5.1. Zamawiamy przyłącze wodno – kanalizacyjne szt. _________x 192.00 PLN/szt.

6.

PRZYŁĄCZA TELEINFORMATYCZNE

6.1. Zamawiamy ____ analogowe podłączenie telefoniczne w cenie 180.00 PLN/szt.
6.2. Zamawiamy ____ cyfrowych linii telefonicznych z podłączeniem ISDN za 320.00 PLN kaŜda.
6.3. Zamawiamy ____ podłączeń internetowych w cenie 400 PLN za pierwszy komputer i 40 PLN za kaŜdy kolejny
Do kaŜdej zamawianej linii telefonicznej doliczany jest depozyt na poczet rozmów telefonicznych 108.00 PLN oraz kaucja za
aparat telefoniczny w wysokości 92.00 PLN, niewykorzystany depozyt będzie zwracany na konto wystawcy po zakończeniu
imprezy.

Suma w PLN …………………

……………………………………… …………………………………
(miejscowość i data)

(pieczątka firmowa)

………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby upowaŜnionej)

Do wszystkich cen naleŜy doliczyć 22% VAT

E

GRAFIKA
Proszę wypełnić i odesłać formularz do 08.03.2008

WYSTAWCA: __________________________________________________________________________
Nazwa firmy oraz nazwisko i tel. kontaktowy osoby odpowiedzialnej za udział w targach

7.

NAZWA FIRMY NA FRYZIE CZOŁOWYM

7.1. Wykonanie jednej nazwy firmy na fryzie czołowym stoiska wliczone jest w cenę zabudowy standardowej.
Nazwa wykonywana jest w kolorze i foncie ustalonym standardowo dla wszystkich stoisk z zabudową standardową.
Długość fryzu wynosi 2000 mm.

 30 cm 

Nazwa firmy do umieszczenia na fryzie (proszę wypełniać wyraźnie)

 200 cm 

7.2. Wykonanie dodatkowej (PŁATNEJ) nazwy firmy na fryzie (zgodnie z standardową kolorystyką i fontem)
Zamawiamy _______ napisy na fryzie x 44.00 PLN/mb

Razem PLN ______________

 30 cm 

Dodatkowa (PŁATNA) nazwa firmy na fryzie

8.

 200 cm 

LOGO FIRMY NA FRYZIE CZOŁOWYM

Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć wzór logotypu wersji wektorowej
w formacie *.cdr, lub *.eps oraz dołączenie opisu kolorów w pantonie lub próbniku oracle, avery.
8.1. Zamawiamy _______ logotypów na fryzie x 70.00 PLN/mb

Razem PLN_____________

9. USŁUGI POLIGRAFICZNE
2

Dodatkowe usługi poligraficzne typu: tablice reklamowe, fotografie samoprzylepne, plansze ofertowe (154.00 PLN/m ),
druk wielkoformatowy itp. realizowane są na indywidualne zlecenie.
9.1. Zamawiamy wykonanie_______________________________________
Razem (w oparciu o indywidualną wycenę MTK Sp. z o.o.) PLN_____________

Suma w PLN …………………………………………
W wypadku niedostarczenia wzorów grafiki w wyznaczonym czasie zlecenie nie będzie zrealizowane.

……………………………………… …………………………………
(miejscowość i data)

(pieczątka firmowa)

………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby upowaŜnionej)

Do wszystkich cen naleŜy doliczyć 22% VAT

F

INNE USŁUGI
Proszę wypełnić i odesłać formularz do 08.03.2008

WYSTAWCA: __________________________________________________________________________
Nazwa firmy oraz nazwisko i tel. kontaktowy osoby odpowiedzialnej za udział w targach

USŁUGA

KOSZT

ILOŚĆ

WARTOŚĆ

SPRZĄTANIE
6.00 PLN/m

2

m

2

10.2 Jednorazowe sprzątanie stoiska przed oficjalnym
otwarciem targów

8.00 PLN/m

2

m

2

PARKING (UWAGA: liczba miejsc ograniczona)
- karta parkingowa obowiązuje przez cały czas trwania targów

40.00
PLN/miejsce

12

OCHRONA STOISK
12.1 Ochrona stoiska w dzień (10.00–17.30) w dniach:
________________ w godzinach od______ do_______

24.00
PLN/godz.

godz.

13

KORZYSTANIE Z PAWILONU POZA GODZINAMI
WYZNACZONYMI W KARCIE INFORMACYJNEJ
13.1 Dodatkowe godziny montaŜowe
13.2 Opłata za przekroczenie uzgodnionych godzin
montaŜu wynosi 60 zł/godz.

24.00
PLN/godz.

godz.

14

MIEJSCE NA REKLAMĘ POZA STOISKIEM

10

11

10.1 Sprzątanie stoiska codziennie rano

108.00 PLN/m

szt.

2

m

2

RAZEM NALEśNOŚĆ W PLN (netto)
Do wszystkich cen naleŜy doliczyć 22% VAT
16.ROZŁADUNEK / ZAŁADUNEK EKSPONATÓW.
Na miejscu istnieje moŜliwość wynajęcia wózka widłowego za opłatą - 60 zł netto za kaŜdą rozpoczętą godzinę.
W miarę moŜliwości prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie rezerwacji.
17. USŁUGI SPEDYCYJNE
17.1. Usługi spedycyjne świadczone są przez firmę HANSA-TRANSPORT Sp. z o.o.

Hansa -Transport Sp. z o.o.
Agencja Celna:
Mysłowice, ul. Fabryczna 7
Tel. (32) 318-22-00
Fax. (32) 318-22-03
Oświadczam, Ŝe upowaŜniam Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez
podpisu odbiorcy.

……………………………………… …………………………………
(miejscowość i data)

(pieczątka firmowa)

………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby upowaŜnionej)

