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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

 II. Transgranicze Targi Rolnicze 

Termin: 31.10.2014 r. – 02.11.2014 r.  

Miejsce tarów: Messe- und Veranstaltungspark Löbau  

(Görlitzer Straße 2, 02708 Löbau, Niemcy) 

 

Prosimy uprzejmie o przesłanie wypełnionego maszynowo i podpisanego zgłoszenia udziału: drogą 

pocztową na adres: 
core-consult GmbH & Co. KG 

Projektsekretariat 

Melanchthonstraße 7 

D-01099 Dresden 

lub faksem pod nr: 0049 351 40767677, lub jako zeskanowany dokument na email:  

messe@core-consult.de do dnia 01. września 2014 r.  

 
Pełna nazwa firmy/wystawcy, osoba kontaktowa, adres, telefon, fax i adres email 

      

      

      

      

 

 Opis stoiska (dodatkowo do nazwy firmy/wystawcy; max. 60 znaków wraz ze spacjami) 

      

 

Chcemy uczestniczyć w targach i będziemy prezentować następujące produkty oraz usługi (ogólny opis produktów): 

      

 

Podczas targów będziemy sprzedawać następujące produkty (prosimy o szczegółowe wymienienie wszystkich produktów): 

      

 

Potrzebujemy stoisko wraz z wyposażeniem (odpowiednie proszę zaznaczyć krzyżykiem): 

 Stoisko w hali targowej 2x2 metra  Zabudowa (ściany boczne i ściana tylna) 

 Stoisko w hali targowej 4x2 metra  Prąd (dodatkowo oprócz oświetlenia stoiska) 

 Stoisko w hali targowej 6x2 metra  Wykładzina 

 Stoisko na zewnątrz hali targowej 6x2 metra  Lada i 2x krzesło 

 

Dodatkowe życzenia (zakłada się, że dodatkowe wyposażenie będzie płatne) 

      

 

Rozmieszczenie stoisk jest zależne od dostępnego miejsca w hali targowej. O rozmieszczeniu stoisk decyduje organizator 

targów. Za uczestnictwo w targach Wohnungsverwaltung und Bau GmbH Löbau (organizator) pobiera opłatę w wysokości 

10 Euro plus VAT. Państwa zgłoszenie będzie brane pod uwagę dopiero po wniesieniu opłaty za udział. Zwrot kosztów 

udziału w targach, w tym opłaty za stoisko nie jest możliwy. Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji dotyczących 

organizacji targów.  

 

Wraz ze złożeniem podpisu na zgłoszeniu udziału, wyrażacie Państwo zgodę na uczestnictwo w oparciu o podane warunki 

 

 

     _________________________  _________________________  _____________________ 
Imię i nazwisko drukowanymi literami   Podpis                  ewentualnie pieczątka  
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE NT. TARGÓW: II. Transgranicze Targi Rolnicze 

Termin: 31.10.2014 r. – 02.11.2014 r. 

Miejsce tarów: Messe- und Veranstaltungspark Löbau  

(Görlitzer Straße 2, 02708 Löbau, Niemcy) 
 

Czas otwarcia targów 

31.10.2014 r. od godz. 10.00 do 18.00  

01.11.2014 r. od godz. 10.00 do 18.00 

02.11.2014 r. od godz. 10.00 do 16.00 

 

W powyższym czasie nie ma możliwości montażu ani demontażu stoisk targowych. Wystawcy muszą 

uczestniczyć we wszystkich trzech dniach targów. Nie ma możliwości uczestnictwa jednodniowego czy też 

dwudniowego w targach.  

Ostateczną decyzję o rozmieszczeniu stoisk podejmować będzie organizator targów. Organizatorzy będą 

brali, w miarę możliwości, pod uwagę życzenia wystawców w odniesieniu do umiejscowienia stoisk. 

Zaplanowane jest tematyczne uporządkowanie stoisk. Informacje nt. miejsca stoiska otrzymacie Państwo w 

połowie października 2014 r. Montaż stoiska, po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorom, jest możliwy 

już na dzień przed targami, a także w dniu 31.10.2014 r. w godz. od 7.00 do 9.30. Stoisko musi zostać 

zdemontowane i uporządkowane do wieczora w niedzielę (tj. 02.11.2014 r.).  

Parking dla wystawców będzie oznaczony i dostępny. W czasie montażu i demontażu stoisk możliwe 

będzie parkowanie przy samej hali targowej.  

Hala targowa będzie przez całą dobę chroniona. Mimo to, zaleca się zabezpieczenie cennych przedmiotów 

przed kradzieżą. Organizator targów nie ponosi odpowiedzialności za zagubione i/lub skradzione 

przedmioty. 

W hali targowej podłoga jest zbudowana z asfaltowej nawierzchni. W razie potrzeby istnieje możliwość 

wyposażenia Państwa stoiska w wykładzinę.  

Wstęp na targi 

Wstęp na targi, na cały teren targowy w trakcie trwania trwania targów, jest możliwy tylko wraz z kartą 

wstępu zwiedzającego (koszt 4 Euro na osobę) lub kartą wystawcy. Wystawcy otrzymają do swoich stoisk 

po dwie karty wystawców.  

 

Piątek, 31.10.2014 r. (Święto Reformacji) 

godz.10.00 Oficjalne otwarcie targów 

wraz ze zwiedzaniem targów przez VIP-ów 

 

Sobota, 01.11.2014  r. (Wszystkich Świętych) 

godz.19.00 Wieczorne spotkanie dla wystawców  

Zapraszamy do udziału w spotkaniu wystawców, które jest doskonałą możliwością nawiązania kontaktów 

branżowych. Spotkanie to, przeznaczone jest tylko dla zaproszonych gości. Chęć udziału w tym spotkaniu 

prosimy zgłaszać do dnia 15 października 2014 r. (specjalne zaproszenie na to wydarzenie będzie rozesłane 

we wrześniu 2014 r.). Jedzenie i napoje serwowane podczas spotkania będą płatne. 

 

Uiszczenie opłaty za udział w targach 

Po przesłaniu wypełnionego i podpisanego zgłoszenia, otrzymacie Państwo od organizatora targów 

rachunek nawołujący do uiszczenia opłaty za udział w targach. Dopiero po dokonaniu wpłaty za udział, 

Państwa zgłoszenie będzie brane pod uwagę. W przypadku rezygnacji z udziału w targach, dokonana 

wcześniej opłata za udział w nich, nie będzie zwracana wystawcy.  

 

Pytania techniczne 

Sekretariat projektu, Firma.core-consult GmbH & Co. KG, Agata Dittrich, tel. 0049 351/40767674, email: 

adittrich@core-consult.de 

 


