KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
Termin nadsyłania 30.11.2017

FORMULARZ

1

Pełna nazwa firmy (płatnika):

Adres:
Kod:

Miasto:

Telefon:

Fax:

e-mail:

www.

Osoba upoważniona do rozmów związanych z uczestnictwem w
targach (imię i nazwisko):
Telefon kontaktowy:

e-mail:

ZAMIERZAMY ZAPREZENTOWAĆ PRODUKTY w KATEGORIACH: (prosimy o zaznaczenie max. 3 kategorii)
1. SYSTEMY OCHRONY ORAZ APARATURA ZABEZPIECZAJĄCA, ŁĄCZENIOWA I ROZŁĄCZENIOWA
2. KABLE I PRZEWODY, OZNACZNIKI, PRZEPUSTY, ZŁĄCZA, IZOLACJE
3. AUTOMATYKA BUDYNKOWA
4. URZĄDZENIA ROZDZIAŁU ENERGII
5. SYSTEMY ZASILAJĄCE I STERUJĄCE, APARATURA I SYSTEMY POMIAROWE
6. SYSTEMY INTELIGENTNEGO BUDYNKU
7. OZE
8. OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE

9. OŚWIETLENIE TECHNICZNE I POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH
10. OŚWIETLENIE MIESZKANIOWE I DEKORACYJNE
11. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
12. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE
13. OŚWIETLENIE SCENICZNE, DYSKOTEKOWE, WYŚWIETLACZE
14. PROFESJONALNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
15. UKŁADY ZASILANIA, STEROWANIA, KOMPONENTY, UKŁADY OPTYCZNE
16. INNE

ZAMAWIAMY POWIERZCHNIĘ:

Rodzaj powierzchni
(preferencje dotyczące powierzchni będą spełniane przez Organizatora
w miarę posiadanej powierzchni wystawienniczej)

Jednostka
miary

Ilość zamawianej
powierzchni
wystawienniczej
w m2

Cena netto w
EURO
do 31.07.2017

Cena netto w
EURO
po 31.07.2017

Wartość netto w EURO

Powierzchnia wystawiennicza w hali – szeregowa (z jednej strony otwarta)

1m2

110 €*

115 €*

€

Powierzchnia wystawiennicza w hali – narożna (z dwóch stron otwarta)

1m2

121 €*

127 €*

€

Powierzchnia wystawiennicza w hali – czołowa (z trzech stron otwarta)

1m2

127 €*

133

€*

€

Powierzchnia wystawiennicza w hali – wyspowa (z czterech stron otwarta)

1m2

132 € *

138 €*

€

Powierzchnia wystawiennicza otwarta przed halą

1m2

35 €

Opłata za wywóz odpadów

1m2

35 €

€

Opłata rejestracyjna

260 €

Podłączenie do instalacji elektrycznej moc do 4kW

130 €

8 €

RAZEM:

€

€

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT.
* Cena odpowiednio: w przypadku przesłania zgłoszenia do dnia 31.07.2017/w przypadku przesłania zgłoszenia po 31.07.2017
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu produktów i usług oferowanych przez Agencję SOMA Sp.J. i jej partnerów
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 poz. 1182 i 1162). Oświadczam, iż wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora i jego partnerów na
udostępniony adres poczty elektronicznej, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług internetowych (Dz. U. 2002 nr 144 poz 1204 ze zm). W każdym momencie
przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i wyrażamy zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia
2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U.
z 2010 r. nr 249, poz. 1661). Jednocześnie wskazuję podany poniżej adres e-mail jako środek komunikacji elektronicznej umożliwiający mi zapoznanie się z treścią przesyłanych
na ten adres faktur w formie elektronicznej.

NIP: ....................................................................................

Adres e-mail do przesyłania faktur VAT: …………………………………………………………………………...………………...….
Podpisując niniejsza Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa akceptujemy obowiązujące nas Warunki Uczestnictwa oraz Regulamin Targowy oraz zobowiązujemy się przestrzegać postanowień w nich zawartych
Pieczątka firmy /płatnik
Potwierdzenie przyjęcia formularza
Data zgłoszenia i podpis osoby upoważnionej do podpisywania umów
(wypełnia Organizator)
(imię i nazwisko)

Data, podpis i pieczątka

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą na adres Organizatora: Agencja SOMA Sp. J., ul. Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa lub mailem: info@lightfair.pl

ZAMÓWIENIE BUDOWY STOISKA U ORGANIZATORA
Termin nadsyłania 30.11.2017

FORMULARZ

1A

NAPIS NA FRYZIE (max. 25 znaków)*
Osoba upoważniona do prowadzenia rozmów związanych z budową stoiska:
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:

e-mail:

ZAMAWIAMY TYP ZABUDOWY:
TYP ZABUDOWY OBEJMUJE

Cena zabudowy
1m2 netto w EURO

Ilość pow. do
zabudowy w m2

Wartość netto w
EURO

48 €

________m 2

_____€

55€

________m 2

_____€

65€

________m 2

_____€

BASIC
Zabudowę typu OCTANORMA w kolorze białym o wysokości 2,50 m, front stoiska – zabudowa typu MAXIMA o wysokości 3m, fryz biały od
frontu stoiska, napis na fryzie, wykładzinę podłogową w kolorze szarym, meble – dla zabudowy do 12 m2 : 1 stół i 4 krzesła tapicerowane,
dodatkowo: 1 stół i 4 krzesła tapicerowane, na każde, następne pełne 12 m2 zabudowy, mini zaplecze (1 × 1 m) z drzwiami dla zabudowy
od 12 m2, 2 punkty elektryczne po 2 gniazda, oświetlenie: 1 punkt świetlny na każde 3 m 2 zabudowy (wymaga zgłoszenia na formularzu 2
do dnia 30.11.2017), kosz na śmiecie, wieszak.

FORMULARZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA OTRZYMACIE PAŃSTWO PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA BUDOWY
STOISKA

SILVER
Ściany białe z płyty laminowanej 16 mm (nakładanej na stelaż) do wysokości 2,8 m oddzielające wynajętą powierzchnię od sąsiadujących z
nią stoisk innych wystawców, konstrukcja stoiska z systemu MAXIMA, słupy wysokości 3 m, wypełnienie fryzowe z nazwą firmy oraz
numerem stoiska na każdą otwartą stronę stoiska (nazwa firmy do 25 znaków), 1 podwójne gniazdo elektryczne na każde pełne 10m2
stoiska, 1 stół kwadratowy i 4 wyściełane krzesła na każde pełne 10m2 stoiska, zaplecze o powierzchni 1m2 z drzwiami uchylnymi,
obudowane płytą, kosz na śmieci, wykładzina targowa w kolorze szarym

FORMULARZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA OTRZYMACIE PAŃSTWO PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA BUDOWY
STOISKA

SILVER PLUS
Ściany białe z płyty laminowanej 16 mm (nakładanej na stelaż) do wysokości 2,8 m oddzielające wynajętą powierzchnię od sąsiadujących z
nią stoisk innych wystawców, konstrukcja stoiska z systemu MAXIMA, słupy wysokości 3 m, wypełnienie fryzowe z nazwą firmy oraz
numerem stoiska na każdą otwartą stronę stoiska (nazwa firmy do 25 znaków), 1 podwójne gniazdo elektryczne na każde pełne 10m2
stoiska, 1 stół kwadratowy i 4 wyściełane krzesła na każde pełne 10m2 stoiska, zaplecze o powierzchni 1m2 z drzwiami uchylnymi,
obudowane płytą, sufit rusztowy nad całym stoiskiem, kosz na śmieci, wykładzina targowa w kolorze szarym

FORMULARZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA OTRZYMACIE PAŃSTWO PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA BUDOWY
STOISKA

COMFORT

STANDARD COMFORT Z SUFITEM

Oferujemy dwa typy standardu comfort: z sufitem do wieszania opraw lub ladą 100x50x100cm i podestem
100x100x100cm

75 €

zabudowę z sytemu MAXIMA w kolorze srebrnym o wysokości 3m, oznaczenie stoiska na przewyższeniu z podświetlanego plexi z logo,
ściany dostępne do wyboru w 6 kolorach KOLOR OE C AN wg Oracal: szary - 074, czarny - 070, kremowy - 023, granatowy - 518,
czerwony - 030, biały 010, wykładzina dostępna w 6 kolorach,wg próbnika : czarna- 1257, zielona - 1668, beż - 1125, granat - 1365, szary 1209, czerwony – 1718, meble: stolik okrągły z blatem szklanym wys. 70cm, 4 „kubełkowe” skórzane fotele białe, mini zaplecze 1x1m z
drzwiami, 2 punkty elektryczne po 2 gniazda, kosz na śmiecie, wieszak

Dla zabudowy powyżej 24m2 organizator zapewnia skórzaną białą kanapę o wym 180x88cm
FORMULARZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA OTRZYMACIE PAŃSTWO PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA BUDOWY
STOISKA

________m 2
Kolor ścian
nr……..……..
Kolor wykładziny
nr ……………

_____€

STANDARD COMFORT Z LADĄ I PODESTEM

75 €

________m 2
Kolor ścian
nr……..……..
Kolor wykładziny
nr ……………

_____€

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT
NIP płatnika:__________________________________________________
Pieczątka firmy /płatnika

Data zgłoszenia i podpis osoby upoważnionej do podpisywania
umów (imię i nazwisko)

Potwierdzenie przyjęcia formularza
(wypełnia Organizator)

Data, podpis i pieczątka

* Na fryzie może być umieszczona wyłącznie nazwa lub marka firmy zgłaszającej

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą na adres Organizatora: Agencja SOMA Sp. J., ul. Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa lub mailem: info@lightfair.pl

ZAMÓWIENIE INSTALACJI, PODCZEPIEŃ DO KONSTRUKCJI SUFITOWYCH EXPO XXI
Termin nadsyłania 30.11.2017

FORMULARZ

2A

Ceny podane w EURO bez podatku VAT

1. INSTALACJE
kod

usługa

Cena netto

ilość

Wartość netto

155

Dodatkowe podłączenie do instalacji elektrycznej na stoisku do 4kW ( 230V, I faza)

130 €

€

156

Podłączenie do instalacji elektrycznej z sufitu do 2kW ( 230V, I faza)

130 €

€

157

Podwyższenie mocy do 9 kW (400V, III fazy) w hali przyłącze zakończone gniazdem 16A

150 €

€

158

Podwyższenie mocy do 25 kW (400V, III fazy) w hali przyłącze zakończone gniazdem 32A

195 €

€

159

Podwyższenie mocy do 36 kW (400V, III fazy) w hali przyłącze zakończone gniazdem 32A

270 €

€

160

Podwyższenie mocy powyżej 36 kW w hali (400V, III fazy) przyłącze zakończone gniazdem 64A
(wymaga przesłania projektu instalacji elektrycznej na stoisku)

Wg wyceny
indywidualnej

€

161

Zasilanie gniazda 24 h (całodobowe) w hali (230 V, I faza do 2kW)

70€

€

162

Podłączenie do instalacji na terenie zewnętrznym przed halami do 4kW ( 230V, I faza)

130 €

€

163

Podwyższenie mocy do 9 kW (400V, III fazy) na terenie zewnętrznym przed halami przyłącze zakończone gniazdem 16A

165 €

€

164

Podwyższenie mocy do 25 kW (400V, III fazy) na terenie zewnętrznym przed halami przyłącze zakończone gniazdem 32A

220 €

€

165

Podwyższenie mocy do 36 kW (400V, III fazy) na terenie zewnętrznym przed halami przyłącze zakończone gniazdem 32A

300 €

€

166

Podwyższenie mocy powyżej 36 kW (w hali 400V, III fazy) na terenie zewnętrznym przed halami przyłącze zakończone
gniazdem 64A (wymaga przesłania projektu instalacji elektrycznej na stoisku)

Wg wyceny
indywidualnej

€

167

Podłączenie wody

135 €

€

168

Podłączenie wody na terenie zewnętrznym przed halami

155 €

€

169

Dostęp do internetu po WI Fi prędkość 1 Mbs (cena za 3 dni dostępu)

20 €

€

170

Dostęp do internetu po WI Fi prędkość 2 Mbs (cena za 3 dni dostępu)

35 €

€

171

Dostęp do internetu po WI Fi prędkość 4 Mbs (cena za 3 dni dostępu)

60 €

€

172

Instalacja faxu (w cenie wypożyczenie urządzenia) (cena nie obejmuje rozliczenia połączeń)

75 €

RAZEM -1 :

€

2. PODCZEPIENIA DO KONSTRUKCJI SUFITOWYCH*
kod

Usługa

173

Podczepienie flag, bannerów (cena zawiera montaż z podnośnika) flagi, bannery powinny być
przygotowane do podczepienia posiadać obciążniki oraz oczka do zawieszenia.

174

Podczepienie konstrukcji, ramp świetlnych, eksponatów (cena nie zawiera wypożyczenia
wciągarki)

175

Wypożyczenie wciągarki (z uwagi na ograniczoną liczbę wciągarek o wypożyczeniu decyduje
kolejność zamówienia)

Ilość punktów

Obciążenie na punkt

Cena netto

x

65 €

Wartość netto
€

.......................kg/pkt

80 €

€

x

70 €

€

RAZEM - 2:

€

RAZEM 1 + 2

€

*

Wymaga konsultacji z Organizatorem, czy podczepienie w danym miejscu może być wykonane

Pieczątka firmy / płatnik

Data zgłoszenia i podpis osoby upoważnionej do podpisywania umów
(imię i nazwisko)

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą na adres Organizatora: Agencja SOMA Sp. J., ul. Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa lub mailem: info@lightfair.pl

WPIS DO KATALOGU TARGOWEGO
Termin nadsyłania 30.11.2017

FORMULARZ

3

Wpis obejmuje:
 nazwę firmy
 dane adresowe
 telefony, faksy
 adres e-mail, www
 kategorie zaznaczone w formularzu ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
Treść wpisu należy przesłać w formie elektronicznej e-mailem, jako załącznik, na adres e-mail: katarzyna.tomaszewska@agencjasoma.pl. Tekst powinien być napisany w
programie Word, WordPad, OpenOffice itp. Nie przepisujemy dostarczonych tekstów w postaci skanu.
W przypadku niedostarczenia wpisu do Katalogu w wyznaczonym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia jedynie nazwy Wystawcy w części
alfabetycznej Katalogu.

1. DODATKOWO ZAMAWIAM W KATALOGU TARGOWYM
Usługa

Cena netto

Ilość

Umieszczenie logo obok danych teleadresowych w części produktowej

800 PLN

Wyróżnienie wpisu pogrubioną ramką

100 PLN

1

Cena netto

Ilość

Wartość netto
PLN
PLN

2. CAŁOSTRONICOWA REKLAMA W KATALOGU TARGOWYM
Usługa
Umieszczenie całostronicowej barwnej reklamy (CMYK)
(zgodnie z następującymi wymogami technicznymi)
wymiar

1500 PLN

rozdzielczość

146 x 205 mm + spady

Wartość netto

300 dpi

PLN

format pliku
EPS, PDF (fonty zamienione na krzywe)

3. DODATKOWO ZAMAWIAM
Usługa
Umieszczenie informacji o produkcie w dziale NOWOŚCI TARGOWE na
stronie internetowej targów:
(zgodnie z następującymi wymogami technicznymi)
Ilość znaków: max: 500 (ze znakami specjalnymi np.: , : „” ! )
Umieszczenie informacji o produkcie w dziale NOWOŚCI TARGOWE w
GAZECIE TARGÓW*
(zgodnie z następującymi wymogami technicznymi)
Ilość znaków: max: 500 (ze znakami specjalnymi np.: , : „” ! )

Cena netto

Ilość (maksymalna
ilość nowości 3 szt.)

Wartość netto

300 PLN

PLN

Jedno zdjęcie / znak graficzny: JPG
400 PLN
Jedno zdjęcie / znak graficzny: JPG, TIFF rozdzielczość 300 dpi)

*GAZETA TARGÓW jest bezpłatnym, drukowanym wydaniem informatora targowego, kolportowanym wśród odwiedzających targi.
Prosimy o dostarczenie materiałów w postaci zapisu elektronicznego.
Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT

NIP płatnika:………………………………………………………………………………………….
Pieczątka firmy / płatnik

Data zgłoszenia i podpis osoby upoważnionej do podpisywania umów
(imię i nazwisko)

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą na adres Organizatora: Agencja SOMA Sp. J., ul. Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa lub mailem: info@lightfair.pl

PLN

USŁUGI DODATKOWE
Termin nadsyłania 30.11.2017

FORMULARZ

4

Ceny podane w EURO bez podatku VAT

1. IDENTYFIKATORY
Nazwa usługi

Cena netto w EURO

Zamawiamy dodatkowe identyfikatory na czas trwania Targów

ilość

Wartość netto w EURO

€

2,50 EURO

€

RAZEM:

2. HOSTESSA
Zamawiam

język

Hostessę ze znajomością jednego języka obcego 

angielski
włoski
niemiecki
rosyjski

Hostessę 

polski






Cena netto w EURO za
dzień za jeden język

Ilość dni

Wartość netto w EURO

€

160 EURO
110 EURO

€

RAZEM:

3. ODKURZANIE STOISKA
Nazwa usługi

Cena netto w EURO
1m2/dziennie

Zamawiamy odkurzanie stoiska (stoisko odkurzane jest raz dziennie przed otwarciem targów)

1 EURO/1m2

Ilość dni

Ilość m2

Wartość netto w EURO

€
€

RAZEM:

4. DODATKOWY KARNET PARKINGOWY
Nazwa usługi

Zamawiamy dodatkowy 4-dniowy karnet parkingowy
(ważny w dniach 30 stycznia – 2 lutego 2018)

Cena netto w EURO

ilość

Wartość netto w EURO

€

30 €
RAZEM:

€

RAZEM 1 + 2 + 3 + 4 + 5:

€

Pieczątka firmy / płatnik

Data zgłoszenia i podpis osoby upoważnionej do podpisywania umów
(imię i nazwisko)

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą na adres Organizatora: Agencja SOMA Sp. J., ul. Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa lub mailem: info@lightfair.pl

KONKURS NA NAJLEPSZY WYRÓB TARGÓW
Termin nadsyłania 30.11.2017
Zgłaszamy do konkursu „Na najlepszy wyrób Targów” następujące wyroby:
Nazwa wyrobu (rodziny wyrobów)

FORMULARZ

Ilość sztuk

5

Nr kategorii*

*Numery Kategorii znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym na www.lightfair.pl
Opłata za udział w Konkursie wynosi 600 PLN+VAT za produkt lub rodzinę produktów.
Przesyłamy następującą dokumentację do zgłaszanego wyrobu(ów):

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie wyroby/rozwiązania techniczne/technologie nie naruszają obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, a w
szczególności przepisów dotyczących ochrony własności przemysłowej i intelektualnej.
NIP płatnika:………………………………………………………………………………………….

Pieczątka firmy / płatnik

Data zgłoszenia i podpis osoby upoważnionej do podpisywania umów
(imię i nazwisko)

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą na adres Organizatora: Agencja SOMA Sp. J., ul. Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa lub mailem: info@lightfair.pl

KONKURS NA INNOWACYJNY PRODUKT/TECHNOLOGIĘ
Termin nadsyłania 30.11.2017

FORMULARZ

6

Zgłaszamy do Konkursu na najbardziej innowacyjny produkt, rozwiązanie techniczne lub technologię:
Nazwa

Ilość sztuk

Nr kategorii*

*Numery kategorii znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym na www.lightfair.pl
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
W Konkursie uczestniczyć mogą tylko te wyroby, rozwiązania techniczne bądź technologie, które są wystawiane na Targach.
Każdy Wystawca może zgłosić max. 3 wyroby, rozwiązania techniczne lub technologie.
UZASADNIENIE INNOWACYJNOŚCI ROZWIĄZANIA (informacja obligatoryjna)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Przesyłamy następującą dokumentację:

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie wyroby/rozwiązania techniczne/technologie spełniają następujące kryteria:

istnieją na rynku polskim nie dłużej niż jeden rok (licząc wstecz od daty Targów),

nie były w tym okresie prezentowane na innych targach i nie były wcześniej zgłoszone do żadnych konkursów w Polsce,

nie naruszają obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, a w szczególności przepisów dotyczących własności przemysłowej i intelektualnej
Pieczątka firmy / płatnik

Data zgłoszenia i podpis osoby upoważnionej do podpisywania umów
(imię i nazwisko)

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą na adres Organizatora: Agencja SOMA Sp. J., ul. Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa lub mailem: info@lightfair.pl

TEMATYKA TARGÓW
OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE
OŚWIETLENIE TECHNICZNE I POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH
OŚWIETLENIE MIESZKANIOWE I DEKORACYJNE
OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE
OŚWIETLENIE SCENICZNE, DYSKOTEKOWE, WYŚWIETLACZE
PROFESJONALNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
UKŁADY ZASILANIA, STEROWANIA, KOMPONENTY, UKŁADY OPTYCZNE
INNE

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą na adres Organizatora: Agencja SOMA Sp. J., ul. Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa lub mailem: info@lightfair.pl

