Cennik

stoisk (netto)

MEGA DOLNOŚLĄSKIE TARGI ŚLUBNE
30.09.2018
STOISKO NIEZABUDOWANE – 1 m2 =149 zł (w cenie stół oraz 2 krzesła)
Dostęp do prądu – 125zł
Najmniejsze stoisko 4m2 = 596 zł
Stoisko 6 m2 = 894 zł
Stoisko 8 m2 = 1192zł
Stoisko niezabudowane powyżej 8m2 – cena do negocjacji + dostęp do prądu gratis
STOISKO ZABUDOWANE – 1m2 – 199 zł
(w cenie boks, fryz z logo firmy, lada, 2 krzesła, wykładzina, oświetlenie boksu)
Dostęp do prądu – 145zł
Najmniejsze stoisko – 4m2 – 796 zł
Stoisko 6m2 – 1194 zł
Stoisko 8m2 – 1592 zł + dostęp do prądu i dodatkowe oświetlenie gratis + cała strona w katalogu
ślubnym www.twojagazetaslubna.pl dodawanym do biletu gratis

Opłata dla wystawców limuzyn:
Jedno auto wewnątrz hali – 300 zł (przy dwóch możliwość negocjacji)
Jedno auto na zewnątrz – 300 zł (przy dwóch możliwość negocjacji)
Opłata dla zespołów muzycznych:
- biorących udział po raz pierwszy – 750 zł
- biorących udział w poprzednich edycjach – 500 zł
Opłata dla Dj:
- biorących udział po raz pierwszy – 390 zł
- biorących udział w poprzednich edycjach – 99 zł

Opłata za ulotkowanie:
- poprzez nasze hostessy – 250 zł
- poprzez Państwa hostessy – 350 zł

UWAGA: Ceny dotyczą Targów Ślubnych we Wrocławiu !!! Do każdej podanej kwoty należy doliczyć
23% podatku VAT

Jak załatwić wszystkie formalności:
Na stronie internetowej www.targislubne.org w zakładce DLA WYSTAWCÓW, znajduje się formularz
zgłoszeniowy – umowa , który należy wydrukować ,wypełnić i podpisać, a następnie zeskanowany
przesłać na adres e-mail: kontakt@targislubne.org
Udział w Mega Dolnośląskich Targach Ślubnych zobowiązuję do wpłaty zaliczki w wysokości 40%
brutto określonej fakturą proforma, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od podpisania i przesłania
formularza - umowy. Pozostałą kwotę za udział w Targach należy uregulować najpóźniej na 14 dni
roboczych przed Targami
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
TRZEBNIAK TEAM
Mariusz Trzebniak, tel. 517 659 157, e-mail: kontakt@targislubne.org
Lilianna Trzebniak, e-mail: kontakt@targislubne.org
www.targislubne.org

