INFORMATOR WYSTAWCY

1. Termin targów 08.10. – 10.10.2021
Termin zgłoszenia uczestnictwa: 10.09.2021
Miejsce: MTP – Międzynarodowe Targi Poznańskie

2. Godziny otwarcia targów
WYSTAWCY
8:00 – 19:30
9:00 – 18:30
9:00 – 24:00

08.10.2021
09.10.2021
10.10.2021

ZWIEDZAJĄCY
11:00 – 19:00
10:00 – 18:00
10:00 – 17:00

3. Okres montażu i demontażu stoisk
6 - 7.10.2021 ( w godzinach 07.30 – 21.30 )
08.10.2021 ( w godzinach 07.30 – 11.00 )
Demontaż: 10.10.2021 ( w godzinach 17.00 – 24.00 )
11.10.2021 ( w godzinach 7.30 – 21.30 )

Montaż:

4. Powierzchnia wystawiennicza
Powierzchnia niezabudowana kryta

Cena netto powierzchni
niezabudowanej do 10.09.2021

2

Cena netto powierzchni
niezabudowanej po 10.09.2021

2

199 PLN/ m

145 PLN/ m

2

185 PLN/ m

50 – 99 m2

120 PLN/ m2

170 PLN/ m2

100 – 249 m2

90 PLN/ m2

140 PLN/ m2

4 – 19 m

20 – 49 m

160 PLN/ m

2

2

250 m i więcej

60 PLN/ m

2

2

2

2

110 PLN/ m

5.Powierzchnia kryta z zabudową standardową
Rodzaj stoiska

Cena netto powierzchni
niezabudowanej do 10.09.2021

Cena netto powierzchni
niezabudowanej po 10.09.2021

Stoisko 6m2

2000 PLN

2600 PLN

2

3400 PLN

4200 PLN

2

4500 PLN

5500 PLN

Stoisko 12m
Stoisko 20m
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Powierzchnia dla rzemieślników
Knife Maker / Wytwórcy Kabur

Cena netto powierzchni
niezabudowanej do 10.09.2021

Cena netto powierzchni
niezabudowanej po 10.09.2021

350 PLN

450 PLN

2

Stanowisko (3m +stolik+krzesło, bez
opłaty za zgłoszenie)

Opłata rejestracyjna:
Wystawca - 535 PLN + VAT
Współwystawca – 285 PLN + VAT
/przy zgłoszeniu przez Strefę Wystawcy na : www.swdb.mtp24.pl

6. Opłata za zgłoszenie wystawcy
Jest obowiązkowa, stanowi warunek przyjęcia przez MTP zgłoszenia uczestnictwa w targach i związanego z nim zamówienia
powierzchni.
STANDARD

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE WYSTAWCY

535 PLN netto

udział dwóch przedstawicieli wystawcy w wieczorze branżowym i innych otwartych wydarzeniach towarzyszących
targom (organizacja wieczoru branżowego uzależniona od decyzji Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz
Ministerstwa Zdrowia).



przekazanie kart wystawcy uprawniających do wstępu na tereny targowe



przekazanie zaproszeń dla gości targowych – 20 szt.: 10 szt. na 08.10.2021 oraz 10 szt. na weekend –
zaproszenia elektroniczne do pobrania w Strefie Wystawcy



bezprzewodowy dostęp do Internetu - na czas trwania targów oraz okresy montażu i demontażu



ubezpieczenie OC wystawcy (deliktowe i kontraktowe)



wpis wystawcy (nazwa i dane teleadresowe firmy) w „Alfabetycznym spisie wystawców” w katalogu na stronie
internetowej www.eurotargetshow.pl



wpis wystawcy (nazwa firmy) do grup branżowych w „Spisie wystawców wg zakresu tematycznego”
w katalogu na stronie www.eurotargetshow.pl


do 60 znaków

zamieszczenie tekstu oferty targowej wystawcy w katalogu na stronie internetowej www.eurotargetshow.pl

każda następna rozpoczęta linia tekstu
(60 znaków)

koszt 88 PLN
płatne tylko w przypadku
zamówienia

umieszczenie logotypu wystawcy w katalogu na stronie internetowej www.eurotargetshow.pl
przekazanie 1 karty wjazdu uprawniającej do wjazdu samochodem osobowym na tereny targowe



7. Dodatkowe opłaty
UWAGA! Zamówienie usług technicznych (przyłącze elektryczne, wod-kan, zamówienie wózka widłowego i inne) możliwe
TYLKO poprzez STREFĘ WYSTAWCY (www.strefawystawcy.pl). Cennik usług technicznych dostępny w STREFIE WYSTAWCY.
OPŁATA Z TYTUŁU WYWOZU ODPADÓW
(opłata obligatoryjna dla wszystkich wystawców stawiających własną zabudowę stoiska)

Powierzchnia udostępniona wystawcy

do 150 m

2

powyżej 150 m2

Opłata netto* [w PLN]
2

17,00 za każdy m powierzchni udostępnionej wystawcy

ryczałt : 2 560,00

* Opłata netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT). Podatek ten zostanie doliczony przy fakturowaniu zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
* Net prices do not include VAT. The value added tax will be included in the invoice if applicable.
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8. Noclegi
Skorzystaj z pomocy rezerwacji noclegów
Kontakt: Pani Joanna Roś (email: hotele@wtcpoznan.pl, tel. +48 61 865 38 69)

9. Zabudowa stoiska
Zabudowę stoiska (ścianki graniczne, wykładzina, wyposażenie) należy zamówić oddzielnie w Sekcji Zabudowy Stoisk MTP IDEAEXPO.MTP lub w innej firmie zewnętrznej.
Kontakt: Pan Marek Cichocki (email: marek.cichocki@mtp.pl, tel. +48 61 869 22 09, kom. 603 590 392)
IDEAEXPO.MTP jest integralną częścią Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o.
Więcej informacji: http://www.ideaexpo.pl

10. Lokalizacja stoisk
Rozmieszczenie stoisk planowane jest po upływie terminu zgłoszeń (31/08/2021). Proszę o przekazanie nam swoich życzeń
dotyczących lokalizacji stoiska (np. wymiary, układ stoiska itp.). Z pewnością ułatwi to nam przyznanie lokalizacji zgodnej
z Państwa oczekiwaniami.
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