
Wiosenne „Eko-Targi” Brzezna 2014

Wszystko dla twojej działki i ogrodu

Szanowni Państwo,

Fundacja Sądecka, Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Brzeznej oraz Dwór w Brzeznej, organizują
na terenie SZD w Brzeznej w sobotę 5 kwietnia 2014 Wiosenne ”Eko – Targi”.

Zamysłem organizatorów tego wydarzenia jest umożliwienie mieszkańcom Sądecczyzny zapoznanie
się  z  wiosenną  ofertą  firm  wystawienniczych,  zakupem  oferowanych  wyrobów  i  usług,  udziału  w
wystąpieniach  i  prezentacjach  multimedialnych,  realizowanych  przez  firmy  i  zaproszonych  gości
indywidualnych.

 

Do udziału w Eko – Targach zapraszamy przedstawicieli i producentów :

- maszyn, urządzeń, sprzętu ogrodniczego, transportowego,

- sadzonek drzew i krzewów owocowych, roślinności ozdobnej,

- nawozów i środków ochrony roślin,

- sprzętu i zabudowy ogrodowej i rekreacyjnej,

- organizacji i stowarzyszeń rolniczych i ogrodniczych,

- biur nieruchomości, doradczych, ubezpieczeń, kancelarii

 adwokackich,

- proekologicznych rozwiązań (m.in.: technologiczne, produktowe, 

 informacyjne)

Na  terenie  wystawienniczym  będą  dodatkowo  punkty  małej  gastronomii,  występy  zespołów
folklorystycznych, plac zabaw dla dzieci. 

Swoje przybycie zapowiedzieli przedstawiciele wojewódzkich i lokalnych samorządów terytorialnych, a
także placówek oświatowych i mediów. 

Z tej  okazji  wydany zostanie drukiem barwny katalog wystawienniczy, zawierający listę wystawców,
tematów  seminaryjnych,  reklamy firm  oraz  praktyczne  porady dotyczące  efektywnego  użytkowania
posiadanej nieruchomości. 

Zapraszamy do udziału w ”Eko – Targach” Brzezna 2014



Cennik

I. Reklama w katalogu wystawienniczym

1 strona wewnętrzna 200 x 260 mm + 5 mm spadu 800 zł 

½ strony wewnętrznej 130 mm + 5 mm spadu 500 zł 

Pasek na I okładce  200 x 5 cm + 5 mm spadu 700 zł 

Okładka IV 200 x 260 mm + 5 mm spadu  900 zł 

Wpis do katalogu100 zł

Formaty: PDF, JPG, TIFF, EPS

Rozdzielczość: 300 dpi

Termin nadsyłania reklam: 21 marca 2014r.

Termin realizacji: 5 kwietnia 2014r.

II. Stoisko wystawiennicze na otwartym terenie (zadaszenie własne)

3 x 3 m 400 zł

6 x 3 m 600 zł

9 x 3 m 1000 zł

12 x 3 m1300 zł

Gniazdo energii elektrycznej 230 V – 50 zł

III. Stoisko w sali „Dworu w Brzeznej”

Wyposażenie: stół + 2 krzesła, miejsce na element reklamowy – 500 zł

IV. Prelekcja/prezentacja multimedialna w „Dworze w Brzeznej”

20 minut – 1000 zł

Wyposażenie: rzutnik multimedialny, ekran, zaciemnienie, nagłośnienie, 

sala 120 miejsc siedzących.

Podane kwoty są wartościami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT - 23%



Formularz zgłoszeniowy

Wiosenne „Eko – Targi” Brzezna 2014

SZD Brzezna, sobota 5 kwietnia 2014

I. Dane zgłaszającego

Branża

Pełna nazwa firmy

Adres siedziby firmy

Kod pocztowy/miasto

NIP

Imię i Nazwisko osoby kontakt.

tel./tel. kom./fax

e-mail:

II. Przedmiot zamówienia:

Zaznacz właściwe „x”

Wpis do katalogu targów (obowiązkowe dla wystawców) 100 zł

Reklama w katalogu 1 strona wewnętrzna 200x260 mm 800 zł

Reklama w katalogu ½ strony wewnętrznej 200x105 mm 500 zł

Reklama w katalogu pasek na I okładce 200x50 mm 700 zł

Reklama w katalogu okładka IV 200x260 mm 900 zł

Stoisko na zewnątrz (zadaszenie własne) 3 x 3 m 400 zł

Stoisko na zewnątrz (zadaszenie własne) 6 x 3 m 600 zł

Stoisko na zewnątrz (zadaszenie własne) 9 x 3 m 1000 zł

Stoisko na zewnątrz (zadaszenie własne) 12 x 3 m 1300 zł

Stoisko w Sali „Dworu w Brzeznej” 500 zł

Prelekcja/prezentacja multimedialna w Sali „Dworu w Brzeznej” 1000 zł

Gniazdo energii elektrycznej 230 V 50 zł

Razem kwota netto …………zł

Razem kwota brutto (netto + 23% VAT) …………zł

Niniejszym oświadczam, że upoważniam Fundację Sądecką do wystawienia faktury VAT za uczestnictwo w Targach bez
mojego podpisu.



UWAGA! Warunkiem przyjęcia zamówienia jest wysłanie powyższego druku na adres mailowy lub 
pocztowy oraz wpłata należności BRUTTO do 31 marca 2014r , na poniższe konto:
PKO BP Oddział  III  w Warszawie, Nr 73 1020 1097 0000 7002 0209 9018, 

tytuł przelewu: EKO TARGI BRZEZNA

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  do  celów  marketingowych,  zgodnie  z  ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).

                                                                                                                 ………………………………………………………………

                                                                                                                                  data i czytelny podpis zamawiającego


