II Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych
15-16 GRUDNIA 2018

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA PUNKTU HANDLOWEGO I GASTRONOMII

Formularz GH

Nr

Pełna nazwa firmy Wystawcy (do faktury VAT ):
Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Kraj

Nazwa i nr dokumentu potwierdzającego działalność gospodarczą (wymagana kopia w/w dokumentu)
NIP:



REGON:

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na podany poniżej adres e-mail


……………………………………………………………………………….

Osoba kontaktowa (imię i nazwisko, nr tel., e-mail)

ZAMAWIAMY (ceny nie zawierają podatku VAT)
Punkt wewnątrz hali

Cena

- punkt handlowy (np. akcesoria oraz karma dla zwierząt, produkty przemysłowe, itp.)
UWAGA – minimalna powierzchnia punktu handlowego to 4m2

Powierzchnia [m2]

Wymiar stoiska

………… m2

…….. x …….

Wartość

Od 4 do 6m2: 70 zł/m2
Kolejny m2 pow. 6m2: 60 zł/m2
(od 7 do 10 m2)
Kolejny m2 pow. 10 m2: 50zł/m2

- sprzedaż detaliczna produktów spożywczych gotowych (np. słodycze, sery, itp.)
- wózki z żywnością (np. wata cukrowa, popcorn, sorbety, lody, itp.)
Wg indywidualnych wycen w ramach możliwości.

- kawowo-herbaciany
- typu fast food i związane z przygotowywaniem żywności na stoisku
(np. hot-dog, gofry, zapiekanki, naleśniki, itp.)
Ceny nie zawierają podatku VAT

Suma netto [PLN]

Punkt na terenie otwartym (bez możliwości zamiany na teren w hali)

Cena

Powierzchnia [m2]

Wymiar stoiska

- punkt handlowy (np. obuwie, tekstylia, zabawki, biżuteria, kosmetyki, itp.)

40 zł / m2

………… m2

…….. x …….

- sprzedaż detaliczna produktów spożywczych gotowych (np. słodycze, sery, itp.)

50 zł / m2

………… m2

…….. x …….

- wózki z żywnością (np. wata cukrowa, popcorn, sorbety, lody, itp.)

75 zł / m2

………… m2

…….. x …….

- kawowo-herbaciany

100 zł / m2

………… m2

…….. x …….

- typu fast food i związane z przygotowywaniem żywności na stoisku
(np. hot-dog, gofry, zapiekanki, naleśniki, itp.)

125 zł / m2

………… m2

…….. x …….

Ceny nie zawierają podatku VAT

Wartość

Suma netto [PLN]

GH

GH/WD/UT

Razem netto

Razem brutto (+23% VAT)

Suma z formularzy (netto)

Pieczęć firmy

Pieczątka imienna i podpis prawnie wiążący

Miejscowość i data

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 1.12.2018 r.
ul. Dworcowa 11 (Park Ludowy), 20-406 Lublin, tel. +48 81 458 15 35, 515 738 637, fax +48 81 458 15 02 e-mail: e.kolodynska@targi.lublin.pl
Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144 poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy Targi Lublin S.A. drogą elektroniczną na www adres e-mail./

