CENNIK – ceny brutto


Stoisko ze standardową zabudową: w cenie 320 zł za / 1 m2 powierzchni wystawienniczej ze standardową
zabudową zawarte są następujące koszty:
 powierzchnia wystawiennicza, projekt, montaż i demontaż stoiska z 3 ścianami, z fryzem i z nazwą
wystawcy i numerem stoiska,
 wyposażenie: 1 stolik i 4 krzesła lub lada 1mb. i 2 krzesła - do wyboru, kosz, wieszak, 1 podwójne gniazdo
elektryczne i 1 punkt świetlny na 4 m2 stoiska,
 utrzymanie porządku, udział w bankiecie dla wystawców (wg. ilości osób podanej na formularzu
zgłoszeniowym) , egzemplarze katalogu wystawców.
 Stoiska o powierzchni niezabudowanej: w cenie 200 zł/ 1m2 powierzchni wystawienniczej bez ścian
i wyposażenia zawarte są koszty:
 powierzchna wystawiennicza, konstrukcja do fryzu z nazwą wystawcy i numerem stoiska,
 wyposażenie: 1 podwójne gniazdo elektryczne i 1 punkt świetlny / 4 m2 /
 utrzymanie porządku, udział w bankiecie dla wystawców (wg. ilości osób podanej na formularzu
zgłoszeniowym), egzemplarze katalogu wystawców.
Wystawca budujący stoisko we własnym zakresie zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi projekt, plan
architektoniczny stoiska na 4 tygodnie przed rozpoczęciem Targów, tj. do dnia 15.02.2019r..


Obowiązkowy wpis do katalogu z logo (nazwa instytucji zgodna z napisem na fryzie, logo, dane
teleadresowe i tekst informacyjny do 1400 znaków ze spacjami): 500 zł
 Wynajęcie auli i sal na własne prezentacje, spotkania marketingowe:
 audytorium dla 140 - 300 osób:
300 zł/1 godz.
 audytorium dla 80 - 120 osób:
240 zł/1 godz.
 sala seminaryjna dla 60 osób:
160 zł/1 godz.
 sala seminaryjna dla 20 - 30 osób: 100 zł/1 godz.
Temat prezentacji, seminarium czy wykładu będzie, na życzenie, nieodpłatnie umieszczony w oficjalnie
publikowanym programie imprez targowych.
 Ogłoszenia reklamowe /w formie plakatu/ w katalogu Targów AKADEMIA 2019:
 strona A5 czarno - białe: 500 zł
 strona A5 kolor: 680 zł
 Wyposażenie dodatkowe:
 logo na fryzie (do 4 kolorów) : 100 zł
 lada 1mb (100 x 50 x 100 cm) : 155 zł
 stolik  70 cm: 61 zł
 krzesło składane: 31 zł
 stołek barowy: 73 zł
 kieszeń na prospekty A4: 22 zł
 półka 100 x 25 cm: 32 zł
 wykładzina 1 m2 /: 20 zł
 dodatkowa konstrukcja pod fryz: 180 zł
 dodatkowy (np. boczny, w przypadku stoisk narożnych) napis na fryzie: 115 zł
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