
ECP Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Toeplitza 2/84, 01-560 Warszawa, Poland
tel. +48 22 865 0440, fax +48 22 865 0441
NIP / TAX ID PL 5252553184 REGON 146650259
Konto / Bank account: ING Bank Śląski S.A.
Nr konta: 48 1050 1025 1000 0090 3019 2885
IBAN: PL 48 1050 1025 1000 0090 3019 2885, SWIFT: INGB PL PW

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA  
APPLICATION FORM

Termin nadsyłania zgłoszeń 

Application deadline: 30.09.2018

Firma / Company:

Ulica / Street: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: 

Kraj / Country: NIP / Tax ID:   Telefon / Phone: Fax:  

Osoba kontaktowa / Contact person:   E-mail:     Telefon komórkowy / Mobile:

Zamawiamy następującą powierzchnię / We order exhibition space as follows:

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Zaliczkę w wysokości 30% kosztów brutto uczestnictwa w Targach Uczestnik zobowiązany jest wpłacić na konto Organizatora w terminie 7 dni od zgłoszenia.
Pozostałą część kosztów uczestnictwa w Targach Uczestnik opłaca przed targami na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora. Podpisując niniejsze zgłoszenie oświadczamy, iż zapoznaliśmy się 
i zaakceptowaliśmy treść Regulaminu Targów RetailShow 2018. Jednocześnie upoważniamy Organizatora do wystawiania faktur VAT bez naszego podpisu. 

All given prices do not include VAT. The Participant is obliged to transfer down payment of 30% gross cost of participation in the Fair within 7 days from applying. The Participant is obliged to pay the remain-
ing part of participation costs in the Fair before Fairs on the basis of invoice issued by the Organizer. By signing this order, the Exhibitor confirms reading and accepts the Regulations of the RetailShow 2018. 
Simultaneously, we authorise the Organizer to issue a VAT invoice without our signature. 

 
…................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy / 
Signature of the authorised company representative

…................................................. 
      Miejsce i data / Place and date of signing

 
…..................................................... 

Pieczęć firmowa / Company stamp

Rodzaj  
powierzchni 
Kind of space

Cena do 30.04.2018 
Price until 30.04.2018

Cena po 30.04.2018 / do 30.06.2018 
Price after 30.04.2018 / until 30.06.2018

Cena po 30.06.2018 
Price after 30.06.2018

Zamawiana 
powierzchnia 
Ordered space

Koszt 
całkowity 
Total cost

Niezabudowana 
Space only

420 zł / m2 480 zł / m2 540 zł / m2 m2 zł

Zabudowana STANDARD 
Shell scheme

610 zł / m2 650 zł / m2 690 zł / m2 m2 zł

Zabudowana PREMIUM  
– minimum 15 m2 

Shell scheme
750 zł / m2 790 zł / m2 830 zł / m2 m2 zł

Dopłaty / Surcharges:
 dopłata za stoisko narożne, 2 strony otwarte (min. 15 m2) +5% / extra charge for a corner location, 2 sides open (min. 15 m2) + 5%
 dopłata za stoisko półwyspowe, 3 strony otwarte (min. 24 m2) +10% / extra charge for a peninsular location, 3 sides open (min. 24 m2) + 10%
 dopłata za stoisko wyspowe, 4 strony otwarte (min. 36 m2) +20% / extra charge for an island location, 4 sides open (min. 36 m2) + 20%

zł

Opłata rejestracyjna obejmuje / Registration fee includes: 
Wpis do katalogu targowego, wpis na stronę internetową targów, informację w newsletterze,  
dwa zaproszenia na RetailShow AfterParty 2018, sprzątanie stoiska, karnet parkingowy na 3 dni, dostęp WiFi do 512kB/s na jeden komputer. 
Entry to the official fair catalogue entry to the exhibitors’ list at the RetailShow’s official website, information about becoming the exhibitor in the newsletter,  
two invitations to the RetailShow AfterParty 2018, daily stand cleaning, a parking ticket valid for three days, an access to WiFi up to 512 kB/s (per one computer). +750 zł

OSTATECZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA / THE FINAL ORDER COST zł

W skład powierzchni zabudowanej wchodzą / Shell scheme includes:
n  zabudowa w systemie oktagonalnym w wersji STANDARD lub w systemie maxima w wariancie PREMIUM / partition walls in octagonal system STANDARD  

or maxima system PREMIUM
n fryz z numerem stoiska i nazwą wystawcy / stand number and the exhibitor’s name written on a frieze 
n stolik i 3 krzesła na każde pełne 9m2 zamówionej powierzchni / a table and 3 chairs per every 9m2 of ordered space
n 3 punkty świetlne na każde pełne 9m2 zamówionej powierzchni / 3 spotlights per every 9m2 of ordered space
n 3 półki na foldery / 3 shelves for brochures
n biała lada wystawowa 1m x 0,5m o wysokości 1m / an exhibition counter: 1 x 0.5 m; h – 1 m 
n doprowadzenie prądu 230V/2kW i gniazdo elektryczne / 230V/2kW power supply and an electric socket 
n wykładzina w kolorze szarym lub niebieskim (w zależności od strefy) / grey or blue carpet (depending on a zone)

Po wypełnieniu prosimy odesłać faksem pod numer +48 (22) 865-04-41 lub e-mailem pod adres: biuro@ecppolska.pl  
Please, send us filled form by fax +48 (22) 865-04-41 or e-mail biuro@ecppolska.pl
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