UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH
Targi odbędą się 7-8 listopada 2018 r. w G2A Arena Centrum Wystawienniczo - Kongresowym Województwa
Podkarpackiego w Jasionce (Jasionka 953, 36-002 Jasionka).
7 listopada (środa) w godzinach 10.00-18.00, 8 listopada (czwartek) w godzinach 10.00-15.00.
Zawarta pomiędzy:
PPHU SPECJAŁ SP. Z O.O., 00-175 Warszawa ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok. Nr 5
TEL / FAX /17/ 859-71-24, NIP PL 5170199121, www.specjal.com.pl, www.targispecjal.pl,
e-mail: maciej.czerwinski@specjal.com.pl
zwanym dalej ORGANIZATOREM
a
Nazwa firmy: .....................................................................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................................................................
NIP: ....................................................................................................................................................................................
zwanym dalej WYSTAWCĄ
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy z ramienia producenta (Wystawcy):
............................................................................................... tel. ………………………………… fax…………………………….
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wystawca akceptuje ofertę uczestnictwa w Targach i zamawia stoisko wystawowe:
Standard A-12m2

Standard B-9m2

Standard C-6m2

Wybieram:

ladę

regał

Dodatkowe wyposażenie...................................................................................................................................................
Oznaczenie fryzu stoiska targowego napisem w brzmieniu: ……………………………………………………………………….
Wystawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia:

WYNAGRODZENIE ZA:
- UCZESTNICTWO W TARGACH
- WPIS DO INTERNETOWEGO KATALOGU
WYSTAWCÓW
- REKLAMĘ NA MONITORACH DS

Netto:
………………………..

VAT 23 %

Brutto:

Termin płatności:

……………………….. …………………………………….

SUMA WYNAGRODZENIA:

Organizator zobowiązuje się udostępnić Wystawcy zamówione stoisko targowe, a Wystawca zamawia stoisko targowe opisane w niniejszej umowie i zobowiązuje się zapłacić
uzgodnione wynagrodzenia. Wystawca zobowiązuje się wystawić na stoisku wystawienniczym produkty znajdujące się w jego ofercie.
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Akceptujemy warunki określone w Regulaminie Wystawcy oraz zobowiązujemy się do zapłaty wynagrodzenia za uczestnictwo w Targach zgodnie z Regulaminem Wystawcy.
Warunkiem objęcia stoiska jest udokumentowanie wpłat w postaci kopii przelewu bankowego potwierdzonego przez bank na konto PPHU „SPECJAŁ” Spółka z o.o.
PEKAO S.A. oddział Rzeszów- 81 1240 4764 1111 0000 4861 2889. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Wystawcy i akceptujemy go w całości.
KATALOG WYSTAWCÓW:
Katalogu Wystawców znajdującego się na stronie: http://www.specjal.com.pl/dzialania-marketingowe/targi/katalog-targowy/. Po doręczeniu Organizatorowi podpisanej umowy
uczestnictwa w Targach, Wystawcy zostanie przesłany na wskazany adres login i hasło dostępu. Umożliwi mu to pozostawienie logotypu firmy, danych teleadresowych oraz
krótkiego opisu.

REKLAMA NA MONITORACH:
Materiały reklamowe w formacie *.avi o rozdzielczości 1920x1080 pikseli (poziom) i/lub 1080x1920 pikseli (pion) należy dostarczyć nie później niż do dnia 22.10.2018 r. wraz
z pisemnym oświadczeniem, iż Wystawcy przysługują wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do przesłanych materiałów, o których mowa powyżej. Organizator
zapewnia emisję reklamy Wystawcy minimum 3 razy dziennie w każdym dniu Targów. Łączna długość przekazanych materiałów reklamowych nie może przekraczać 1 minuty.
TERMIN TARGÓW:
Wystawca zobowiązuje się uruchomić stoisko targowe w terminie do 07.11.2018 r. godz. 10:00 oraz nie likwidować i opuszczać swojego stoiska targowego
przed zakończeniem Targów, czyli do godziny 15.00 dnia 08.11.2018 r.
W przypadku nie dotrzymania zobowiązania dotyczącego uruchomiania lub likwidowania stoiska targowego z naruszeniem wskazanych wyżej terminów Wystawca zobowiązany
jest do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 5000,00 zł netto. Kara umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej i w terminie w niej określonym.
W przypadku gdy wartość zastrzeżonej kary umownej nie pokrywa w całości szkody Organizatora, Organizator uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
Wystawca oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem obiektu Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce, stanowiącego załącznik do
niniejszej umowy i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

................................................
ORGANIZATOR

................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania WYSTAWCY

Informujemy, że artykuły FMCG po imprezie targowej można przeznaczyć na wsparcie rzeszowskiego oddziału Caritas, szczegóły u Organizatorów.

