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EXHIBITION & CONFERENCE

2019

20-21.11.2019, EXPO XXI – Warszawa / Warsaw, Poland

Termin nadsyłania zgłoszeń
ZGŁOSZENIE PRODUKTU DO KONKURSU INNOWACJE HANDLU 2019
PRODUCT SUBMISSION TO THE TRADE INNOVATION 2019 COMPETITION Application deadline: 30.09.2019

Firma / Company:
Ulica / Street:
Kraj / Country:

Kod pocztowy / Postal code:
NIP / Tax ID:

Miasto / City:

KRS / EBR:

Osoba kontaktowa / Contact person:				

Telefon / Phone:

E-mail:				

Telefon komórkowy / Mobile:

Niniejszym zgłaszamy do udziału w Konkursie następujący produkt lub usługę
We herby submit the following product or service to the Competition
Kategoria / Category

Wybierz z listy

Nazwa produktu / Trade name of the product:
Krótki opis produktu / Short description of the product:

Koszt zgłoszenia jednego produktu wynosi 2120 zł. Każdy wystawca może zgłosić do
udziału w Konkursie maksymalnie 3 produkty. Nagrody będą przyznawane przez Komisję
Konkursową spośród zgłoszonych produktów. Laureaci Konkursu otrzymają statuetki, które
zostaną wręczone podczas RetailShow AfterParty 2019. Laureaci mogą używać bez ograniczeń logo i nazwę Nagrody Innowacje Handlu 2019 w działalności marketingowej, promocyjnej i reklamowej. Ponadto lista nagrodzonych produktów, urządzeń i usług zostanie
opublikowana w katalogu targowym. Podana cena nie zawiera podatku VAT.
Płatności za powyższe zamówienie dokonamy na podstawie faktury proforma w terminie
7 dni od daty niniejszego zamówienia. Podpisując niniejsze zgłoszenie oświadczamy, iż
zapoznaliśmy się i zaakceptowaliśmy treść Regulaminu Targów RetailShow 2019. Jednocześnie upoważniamy ECP Polska Sp. z o.o. Sp.K. do wystawiania faktur VAT bez naszego
podpisu.

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

The cost of submitting a single product is 500 EUR. Each exhibitor is allowed to submit
maximally 3 products. The awards will be granted by the Competition Committee. The
winners will be given the statues during the RetailShow Afterparty 2019. Laureates are
allowed to use both name and image of the Trade Innovation Award 2019 in marketing,
promotion and advertising activities without any restrictions. Moreover, awarded products
and services will be presented in the fair catalogue. Given price does not include VAT.
The payment for this order will be realized on the basis of a proforma invoice within 7 days
from ordering. By signing this form, we accept the Regulations of the RetailShow 2019
Exhibition. Simultaneously, we authorise ECP Polska Sp. z o.o. Sp.K. to issue an invoice
without our signature.

….................................................................
Pieczęć firmowa / Company stamp

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

Po wypełnieniu prosimy odesałać e-mailem pod adres: biuro@ecppolska.pl
Please, send us filled form by e-mail biuro@ecppolska.pl

