
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W X OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI TECHNICZNEJ 
CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA W POLSCE - NOWE TRENDY ROZWOJU 

14 grudnia 2011 r. 
 
Prosz ę zaznaczyć odpowiedni ą form ę udziału: 

� Uczestnik,  
słuchacz *) **)

 

W ramach opłaty zapewniamy: udział w konferencji, materiały, aktualny mie-
sięcznik Chłodnictwo&Klimatyzacja, poczęstunek podczas przerw (obiad, napo-
je, ciastka) 

320 zł/osobę*),**) 

 + 23% VAT  

� 
Wystawca 

� Rozstawienie stojaków reklamowych typu roll’up (szer. do 1 m) poza  
stoiskiem (max. 1 szt.) przy stoiskach wystawienniczych 

500 zł za 1 szt.  
+ 23% VAT 

� � Insert materiałów reklamowych (do 100 g)  500 zł + 23% VAT 

� � Prezentacja 15 min. (maks. 2 osoby) + stojak reklamowy typu roll’up (szer. 
do 1 m) przy stoiskach wystawienniczych 2 500 zł + 23% VAT 

� � Prezentacja 30 min. (maks. 2 osoby) + 2 stojaki reklamowe typu roll’up 
(szer. do 1 m) przy stoiskach wystawienniczych oraz na sali 4 000 zł + 23% VAT 

� Pakiet br ązowy  

� Stoisko 4 m2 
� Rozstawienie stojaków reklamowych (1 szt. na sali konferencyjnej) 
� Uczestnictwo 2 osób 
� Logo w materiałach i na stronach internetowych promujących wydarzenie 

1 800 zł + 23% VAT 

� Pakiet srebrny 

� Stoisko 4 m2 
� Prezentacja 15 min 
� Rozstawienie stojaka reklamowego (1 szt. na sali konferencyjnej) 
� Uczestnictwo 2 osób 
� Insert materiałów reklamowych 
� Logo w materiałach i na stronach internetowych promujących wydarzenie 

3 800 zł + 23% VAT 

� Pakiet złoty 

� Stoisko 6 m2 
� Prezentacja 15 min 
� Rozstawienie stojaków reklamowych (2 szt. na sali konferencyjnej oraz 

wśród wystawców) 
� Uczestnictwo 2 osób + 2 gości 
� Insert materiałów reklamowych 
� Logo w materiałach i na stronach internetowych promujących wydarzenie 

5 000 zł + 23% VAT 

Istnieje mo żliwo ści stworzenia pakietu na indywidualne potrzeby Klie nta – cena ustalana indywidualnie.  

*) Przy udziale wi ęcej ni ż 1 osoby z firmy −−−− rabat 10% od cało ści 
**) Przy wpłacie do 22 listopada – rabat 10% 
 
Imię i nazwisko / nazwa firmy ___________________________________________________________________________________ 
 
Adres  _____________________________________________________________________________________________________ 
 
Kod  _______________________  miasto_________________________________________________________________________ 
 
Telefon___________________________  faks __________________________  e-mail  ____________________________________ 
 

� Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie wydawnictwa Euro-Media sp. z o.o. z siedzibą przy ul. KEN 95, 02-777 War-

szawa oraz na ich wykorzystanie w celach marketingowych i promocyjnych (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych, Dz.U. nr 133, 
poz. 883) z możliwością wglądu do swoich danych oraz prawem do ich aktualizacji. 

� Wyrażam zgodę na otrzymywanie od wydawnictwa Euro-Media sp. z o.o. Informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świad-

czeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204). 
 
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT,  numer NIP ........................................................ 
Akceptujemy niniejsze Zgłoszenie jako podstawę do wystawienia faktury VAT przez EURO-MEDIA sp. z o.o. bez naszego podpisu. 
 
Koszt udziału w kwocie ................................. zł  przelejemy na konto EURO-MEDIA sp. z o.o. najpóźniej w dniu przesła-
nia zgłoszenia udziału. 

Bank Millenium 02 1160 2202 0000 0001 2680 8868 

 
 

.........................................                                   ..........................                                               ........................................... 
          pieczęć firmowa                                                             data                                                              podpis osoby upoważnionej 
 

ODEŚLIJ ZGŁOSZENIE    na fax:  +48 22 679 71 01  


