
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA      Załącznik nr 1 

dla wystawców * 

57 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych 

„Integrowana ochrona roślin gwarancją owoców wysokiej jakości” 

OSSA k. Rawy Mazowieckiej, 11-12 lutego 2014 r. 

Nazwa Firmy  

NIP  

Dokładny adres  

E-mail  

Osoba do kontaktu  

Tel. do kontaktu  

Napis na fryzie   

Stoisko zabudowane w systemie octanorma w sektorach C-D-E-F (zgłoszenia do 4.02.2014 r.) 

Rezerwuję zabudowane 

stoisko o powierzchni: 

Zaznaczyć 

stoisko 
Wyposażenie stoiska 

6 m
2
 w cenie netto 1920 zł  Standard 

9 m
2
 w cenie netto 2880 zł  Standard  

12 m
2
 w cenie netto 3840 zł  Standard  

15 m
2
 w cenie netto 4800 zł  Standard  

Standardowe wyposażenie stoiska ściany białe, stelaż octanom, lada prosta, 2 punkty świetlne na 4-6 m2, gniazdo elektryczne, stolik , 2 krzesła, kosz na 

śmieci, 1 napis na fryzie. Dodatkowe elementy stoiska możemy zamówić za dodatkową opłatą: lada, podest, regał, punkty świetlne, dodatkowe napisy na 

fryzie. 

Powierzchnia niezabudowana w sektorze F (zgłoszenia do 4.02.2014 r.) 

Rezerwuję stoisko 

Cena netto za 1 m
2
 – 250 zł Powierzchnia…………….m

2
 Łączny koszt netto…….…….…zł 

Rodzaj ekspozycji ………………………………………………………………………………………………… 

Dodatkowe uwagi ……………………………………………………………………………………................... 

Reklama firmy w Materiałach Konferencyjnych* (zgłoszenia do 30.01.2014 r.) 

Zamawiam reklamę: Cena Liczba stron* Uwagi 

1 strona, format B5, czarno–biała cena netto – 300 zł   

1 strona, format B5, kolor cena netto – 600 zł   

* Książka ukaże się w formacie zbliżonym do B5 – wymiary po obcięciu 165 mm x 234 mm, format brutto 170 mm x240mm, 

spady 2-5 mm, rozdzielczość minimum 300 dpi; format: PDF, TIF, JPG.  

 

 

 

Zapoznałem się i akceptuję ustalenia Regulaminu 57 Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych.  

Data i pieczęć Wystawcy       Podpis osoby upoważnionej 
 

............................................      ............................................... 

* W 57 Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych nie uczestniczą w charakterze Wystawców 

producenci środków ochrony roślin, tj. nie reklamują się i nie wynajmują powierzchni wystawienniczej. 

Przesyłanie zgłoszeń na Konferencję - mgr Katarzyna Bisko; e-mail: Katarzyna.Bisko@inhort.pl, tel: 46 834 52 49, 

kom. 500 101 798, fax 46 832 57 50.  Informacje dotyczące reklamy w Materiałach Konferencyjnych - mgr Teresa Ligocka, 

tel. 46 834 54 66, Teresa.Ligocka@inhort.pl  

Informacje dotyczące spraw organizacyjnych Konferencji i ustalenia cenowe - dr Barbara Michalczuk; 512 382 502, 

Barbara.Michalczuk@inhort.pl 

 

 

Dodatkowa forma reklamy poza obszarem stoiska (cena do uzgodnienia z dr Barbarą Michalczuk) 

 

 

mailto:Barbara.Michalczuk@inhort.pl


 

 

 

Dodatkowe płatne elementy wyposażenia 

 

Wyposażenie  
cena 

netto 
wybór 

(zaznaczyć X) 

lada  75zł 

 

lada łukowa 95zł 

 

podest 65zł 

 

regał 80zł 

 

punkt świetlny 100W 40zł 

 

halogen 50zł 

 

gniazdo elektryczne 40zł 

 

krzesło 25zł 

 

stolik 35zł 

 

stołek barowy 40zł 

 

drzwi 140zł 

 

gablota 100zł 

 

 


