
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W THE PERFECT STORE
APPLICATION TO THE PERFECT STORE

Termin nadsyłania 

Application deadline: 25.10.2022

Firma / Company:

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

Kraj / Country:                          NIP / Tax ID:                                           KRS / EBR:                                                       Telefon / Phone:

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

PRODUKT / PRODUCT CENA /  
PRICE

LICZBA SZTUK / 
NO. OF ITEMS

WARTOŚĆ / 
VALUE

RAZEM / TOTAL

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 dla wpłat w PLN: 48 1050 1025 1000 0090 3019 2885
EUR IBAN: PL62 1050 1025 1000 0090 8006 9645, SWIFT: INGB PL PW

S

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

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

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

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

Koszt zgłoszenia jednego produktu do modelowego sklepu The Perfect Store jest ustalany indywidualnie przez 
Organizatora. Do projektu może przystąpić każdy wystawca targów RetailShow pod warunkiem, że Organi-
zator dysponuje jeszcze wolnym miejscem, decyduje kolejność zgłoszeń. Firma zgłaszająca produkt do mo-
delowego sklepu zobowiązuje się dostarczyć pełną specyfikację produktu w celu ujęcia jej w projekcie przez 
Organizatora, w terminie trzech dni od zgłoszenia. Zobowiązuje się także do jego montażu w modelowym 
sklepie zgodnie z przedstawionym przez Organizatora harmonogramem. Nie wywiązanie się z harmonogramu 
będzie skutkowało brakiem możliwości późniejszego wstawienia produktu, a koszty udziału nie zostaną zwró-
cone. Firma prezentująca meble w modelowym sklepie zobowiązuje sie do współpracy z innymi uczestnikami i 
udostępnienia im miejsca na prezentację zgłoszonych produktów, zgodnie z projektem przedstawionym przez 
Organizatora. Organizator dopuszcza umieszczenie logo firmy prezentującej produkty w modelowym sklepie 
w maksymalnym formacie A4, w liczbie i miejscu ustalonym z Organizatorem. Specyfikacje, opisy lub karty 
katalogowe prezentowanych produktów należy przekazać Organizatorowi w formacie PDF do 30.09.2022. 
Materiały będą wykorzystane na stronie stronie internetowej i/lub w aplikacji mobilnej targów. Firma ma prawo 
do rezygnacji z udziału w modelowym sklepie za zapłatą odstępnego w wysokości 50% opłaty wynikającej ze 
zgłoszenia udziału pod warunkiem, że z prawa tego skorzysta do dnia 30.06.2022.
Zobowiązujemy się do dokonania opłaty za udział w modelowym sklepie w terminie 7 dni na podstawie 
faktury proforma. Podpisując niniejsze zgłoszenie oświadczamy, iż zapoznaliśmy się i zaakceptowaliśmy 
treść Regulaminu Targów RetailShow. Jednocześnie upoważniamy Organizatora do wystawiania faktur 
bez naszego podpisu.

The estimate cost of application for a single product to The Perfect Store is calculated individually. Each 
exhibitor is allowed to submit  product to The Perfect Store provided that the Organizer has still free space; 
the participants enter the project on first come first serve basis. The company submitting the product is 
obliged to deliver, within three days after applying, a complete product specification in order to have it 
included in the project by the Organizer. Moreover, the company is obliged to assemble the product in 
The Perfect Store according to the Organizer’s schedule. Not meeting the schedule will result in the lack 
of possibility of installing product, and the costs will not be refunded. The company that presents the 
furniture in the Perfect Store obliges to cooperate with other participants and provide them with space 
for the presentation of the submitted products/services, in accordance with the project presented by the 
Organizer. The Organizer allows placing the logo of the company presenting the products in the Perfect 
Store in the maximum A4 format, in the number and location agreed with the Organizer. Specifications, 
descriptions or catalogue cards of the presented products should be submitted to the Organizer in PDF 
format by 30/09/2022. The materials will be used on the website and / or in the mobile app of the fair. 
The company has a right to resign from participation in The Perfect Store until 30.06.2022; in such case, 
the Organizer keeps 50% of costs resulting from applying for the model store participation.
Herby we announce that we will make the payment for the participation in The Perfect Store within  
7 days of issuing the proforma invoice. By signing this application form, we state that we got acquainted 
with and accepted the Regulations of the RetailShow and authorize the Organizer to issue an invoice 
without our signature.

23-24.11.2022, EXPO XXI – Warszawa / Warsaw, Poland


	Firma  Company: 
	Ulica  Street: 
	Kod pocztowy  Postal code: 
	Miasto  City: 
	Kraj  Country: 
	NIP  Tax ID: 
	Telefon  Phone: 
	Osoba kontaktowa  Contact person: 
	Email: 
	Telefon komórkowy  Mobile: 
	PRODUKT  PRODUCTRow1: 
	CENA  PRICERow1: 
	LICZBA SZTUK  NO OF ITEMSRow1: 
	PRODUKT  PRODUCTRow2: 
	CENA  PRICERow2: 
	LICZBA SZTUK  NO OF ITEMSRow2: 
	PRODUKT  PRODUCTRow3: 
	CENA  PRICERow3: 
	LICZBA SZTUK  NO OF ITEMSRow3: 
	PRODUKT  PRODUCTRow4: 
	CENA  PRICERow4: 
	LICZBA SZTUK  NO OF ITEMSRow4: 
	PRODUKT  PRODUCTRow5: 
	CENA  PRICERow5: 
	LICZBA SZTUK  NO OF ITEMSRow5: 
	PRODUKT  PRODUCTRow6: 
	CENA  PRICERow6: 
	LICZBA SZTUK  NO OF ITEMSRow6: 
	PRODUKT  PRODUCTRow7: 
	CENA  PRICERow7: 
	LICZBA SZTUK  NO OF ITEMSRow7: 
	PRODUKT  PRODUCTRow8: 
	CENA  PRICERow8: 
	LICZBA SZTUK  NO OF ITEMSRow8: 
	PRODUKT  PRODUCTRow9: 
	CENA  PRICERow9: 
	LICZBA SZTUK  NO OF ITEMSRow9: 
	PRODUKT  PRODUCTRow10: 
	CENA  PRICERow10: 
	LICZBA SZTUK  NO OF ITEMSRow10: 
	VALUE_Row_1: 
	VALUE_Row_2: 
	VALUE_Row_3: 
	VALUE_Row_4: 
	VALUE_Row_5: 
	VALUE_Row_6: 
	VALUE_Row_7: 
	VALUE_Row_8: 
	VALUE_Row_9: 
	VALUE_Row_TOTAL: 0
	KRS / EBR: 
	VALUE_Row_10: 
	Waluta: [PLN]


