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RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE

7. TARGI GRA I ZABAWA
2018
Gdańsk, 24-25.11.2018
CENA ZŁ NETTO / NET PRICE PLN

POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE
A. niezabudowana – hala indoors – space only without a booth
opłata za korzystanie z infrastruktury targowej w czasie montażu / demontażu
stoiska – dot. pow. niezabudowanej
fee for using the exhibition infrastructure at the time of stand setup / dismantling
– ref. to the space without stand system
B.

zabudowana (standard) - hala indoors - space with a booth (standard
construction)

Games Room Wystawcy - to dodatkowa, indywidualna powierzchnia stoiska,
przeznaczona do aktywnej prezentacji oferty Wystawcy, nie stanowiąca części
handlowej stoiska. Powierzchnia pokazowa ma standard powierzchni
niezabudowanej i stanowi część stoiska Wystawcy.
Exhibitors Games Room – is an additional, individual stand area, designate for
presentation of Exhibitor’s offer in active form, not within commercial part of the
stand. Space for presentation is a space without a booth and it is a part of the
Exhibiotor’s stand.
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/ 1 m /sq.m.
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/ 1 m /sq.m.

500,00

*szt./unit
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2

* 4 m2 (stół x 1;
krzesło x4)

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM
niezabudowana – poza halą / outdoors – space only without a booth

150,00

2

/ 1 m /sq.m.

TYP POWIERZCHNI / TYPE OF SPACE
szeregowa / row
narożna / corner
frontowa / front
wyspowa / island

OPŁATY REJESTRACYJNE / REGISTRATION FEE
OBOWIĄZKOWA OPŁATA REJESTRACYJNA WYSTAWCY / THE
MANDATORY EXHIBITOR REGISTRATION FEE
• identyfikatory/ exhibitor passes
• karta parkingowa (samochód osobowy)/ parking pass – 1szt./pc
• wpis do internetowego katalogu wystawców / Exhibitor Catalogue on website
• stopka adresowa w folderze informacyjnym targów / address in the information folder
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CENA ZŁ NETTO / NET PRICE PLN

200,00

OPŁATA REJESTRACYJNA WSPÓŁWYSTAWCY / REGISTRATION FEE FOR
CO- EXHIBITORS
• identyfikatory / exhibitor passes
• karta parkingowa (samochód osobowy)/ parking pass – 1szt./pc
• wpis do internetowego katalogu wystawców / Exhibitor Catalogue on website
• stopka adresowa w folderze informacyjnym targów / address in the information folder

200,00

MONTAŻ STOISK OBCYCH | SETUP OF EXHIBITOR – PROVIDED STANDS
22.11.2018 08.00 – 18.00
23.11.2018 08:00 – 20:00

WEJŚCIE WYSTAWCÓW / PRZYGOTOWANIE EKSPOZYCJI | EXHIBITORS ENTRY / STAND ARRANGEMENT
23.11.2018 08:00 – 20:00

DEMONTAŻ | DISMANTLING
25.11.2018 18:30 – 21:00
26.11.2018 08:00 – 18:00ontaż stoisk obcych | Setup of Exhibitor-provided stands

