P1
Medzinárodný veľtrh energetiky,
elektrotechniky a elektroniky

19. – 20. október 2022 | KOŠICE STEEL ARÉNA

Organizátor:
Agentúra BOCATIUS s.r.o.
Čermeľská 1, 040 01 KOŠICE
tel.: 0903 340 693
e-mail: bocatius1@pobox.sk
www.bocatius.sk

PRIHLÁŠKA K ÚČASTI
VYSTAVOVATEĽ
Obchodné meno:
Ulica:

Mesto:

IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba pre komunikáciu s organizátorom: Telefón:

PSČ:

Meno:

Tel.:
E-mail pre zasielanie faktúr:

Email:

AGENTÚRA (Vyplňte iba v prípade, že žiadate, aby dokumenty k veľtrhu, faktúry za prenájom plochy a registračný poplatok, boli zaslané Vašej zastupujúcej agentúre.)
Obchodné meno:
Ulica:

Mesto:

IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba pre komunikáciu s organizátorom:

Telefón:

PSČ:

Meno:

Email:

Štát:
E-mail pre zasielanie faktúr:

SPOLUVYSTAVOVATEĽ (Celú komunikáciu, objednávky, platby, atď. vybavuje len vystavovateľ. V prípade väčšieho počtu spoluvystavovateľov uveďte do e-mailu.)
Obchodné meno:
Ulica:
IČO:

Mesto:
DIČ:

PSČ:

Štát:

Telefón:

E-mail:

Web:

Kontaktná osoba:

NOMENKLATÚRA

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA VÝSTAVNEJ PLOCHY
m2

dĺžka x hĺbka (m)

do 31. 7. 2022

od 1. 8. 2022

Výstavná plocha bez stánku do 49 m

70 € / m

80 € / m

Výstavná plocha bez stánku nad 50 m2

65 € / m2

75 € / m2

Vonkajšia plocha

45 € / m2

55 € / m2

2

Umiestnenie radové
Umiestnenie rohové
(2 strany otvorené)
ÁNO

2

Cena

2

ÁNO
Umiestnenie poloostrovné
(3 strany otvorené)
ÁNO

príplatok
20 %

príplatok
30 %

Umiestnenie ostrovné
(4 strany otvorené)
ÁNO

Registračný poplatok

príplatok
40 %
160 €

Registračný príplatok za spoluvystavovateľa

100 € / 1 spoluvystavovateľ

Iné poznámky a požiadavky na umiestnenie expozície:

Uvedené ceny sú kalkulované bez DPH.
Vyhlasujeme, že sme sa zoznámili a súhlasíme s podmienkami účasti na veľtrhoch organizovaných spoločnosťou Agentúra BOCATIUS.
Vyhlasujeme, že dávame súhlas na zasielanie informácií na naše kontaktné údaje a súčasne súhlas na spracovanie, uloženie a uchovanie našich osobných údajov,
v súlade s nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).

Dátum:

Podpis, pečiatka
objednávateľa

Dátum:

Podpis, pečiatka
organizátora

P2

OBJEDNÁVKA DOPLNKOVÉHO VYBAVENIA

Cena/ks

Počet

Pult plný 100 x 50 x 100 cm

35 €

ks

pultová vitrína 100 x 50 x 100 cm so sklom na vrchu

40 €

ks

zvyšovacie pódium, výška 50 cm 100 x 100 cm

35 €

ks

zvyšovacie pódium výška 50 cm 50 x 50 cm

30 €

ks

regál

35 €

ks

stôl rokovací 80 x 80 cm

25 €

ks

stôl rokovací 120 x 80 cm

30 €

ks

stolička čalúnená

10 €

ks

bodové svetlo

18 €

ks

vešiak

8€

ks

kôš na odpadky

5€

ks

8 € / m2 na dobu výstavy

m2

dávkovač teplej a studenej vody

90 €

ks

vitrína 100 x 50 x 250 cm

80 €

ks

vitrína 100 x 100 x 250 cm

95 €

ks

vitrína 50 x 50 x 250 cm

60 €

ks

10 € / m2

m2

upratovanie expozície

koberec
hosteska

10 € / hod. … počet

hosteska AJ / SJ

15 € / hod. … počet
podľa rozsahu

grafické práce

dohodou

catering
prívod el. energie 230 V vrátane revízie do 3,6 kW

140 € … ks

prívod el. energie 230 V vrátane revízie do 6,9 kW

220 € … ks

prívod el. energie 230 V vrátane revízie do 11 kW

430 € … ks

trojfázový prívod el. energie 400 V vrátane revízie do 11 kW

450 € … ks

K cenám bude účtovaná DPH.

P3

STAVBA STÁNKU
od organizátora

28 € / m2 ................ m2

V cene je postavenie výstavného stánku systémom Octanorm. Postavenie obvodových stien, prepaždenie prednej strany s límcom – dĺžka 2 m x výška 40 cm.

DOPLNKOVÉ VYBAVENIE STAVBY STÁNKU
plná deliaca stena v stánku (100 x 250 cm)

18 € ................ ks

dvere lamelové uzamkynateľné

40 € ................ ks

rastrovanie stropu

15 € ................ m2

čelo stánku 2 m v cene, každý ďalší meter

10 € ................ m

Text čelá stánku: . ............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

vlastný stánok

