
 

 Rezerwacja i zgłoszenia:  
BeGie Design 

tel. 693 358 005, 500 872 970  
email: bozena@begiedesign.pl 

  
                                                             IX Sądeckie Targi Ślubne 3 luty 2019r. 
                                     Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34, Hala Sportowa MOSiR 

Formularz zgłoszeniowy 

…………………………………, dnia....................... 
I. Dane zgłaszającego 

II. Przedmiot zamówienia: 

1. Powierzchnia wystawiennicza /z wykładziną (kolor popielaty), z zabudową (ścian), oświetleniem, 2 
krzesłami i stolikiem, koszem na śmieci/  

* Minimalna powierzchnia stoiska wynosi 4 m2na jedno Miasto 
** Rabaty nie sumują się 
 

2. Pokazy mody 

Branża

Pełna nazwa firmy

ul. i nr domu/mieszkania

Kod pocztowy/miasto

NIP

Imię i Nazwisko osoby kontakt.

tel./tel. kom./fax

e-mail:

Cena netto pow. niezabudowanej za 1 m2 przy wpłacie całości 
do 30.11.2018

110,00 zł

Cena netto pow. niezabudowanej za 1 m2 przy wpłacie całości 
do 13.01.2019

120,00 zł

Cena netto pow. zabudowanej za 1 m2 przy wpłacie całości do 
30.11.2018

145,00 zł

Cena netto pow. zabudowanej za 1 m2 przy wpłacie całości do 
13.01.2019

155,00 zł

Powierzchnia stoiska*  
…………………… m2

Rabat 5% dla firm, wystawiających się po raz kolejny …………………… zl

Rabat 20%** dla firm, wystawiających się na Targach 
Ślubnych w N. Sączu i N.Targu 17.02.2019 (rabat odliczamy 
od zamówienia z obu miast)

…………………… zl

Razem wartość netto …………………… zl

Firmy modowe (opłata za możliwość zaprezentowania 
kolekcji na scenie-jedno wyjście)

300,00 zł

Firmy jubilerskie (opłata za możliwość 
zaprezentowania kolekcji biżuterii na scenie)

100,00 zł

Razem wartość netto ….............zł

 
UWAGA! Warunkiem przyjęcia zamówienia jest wysłanie powyższego druku zamówienia i umowy  

oraz wpłata 50% wartości usługi BRUTTO, na poniższe konto:  
ING BANK 69 1050 1722 1000 0091 1126 7192 

mailto:bozena@begiedesign.pl


3. Ekspozycja pojazdu przed wejściem do hali 

4. Reklama – dodatek drukowany 

• dystrybucja wśród wszystkich uczestników podczas targów 

5. Dodatkowe wyposażenie stanowiska  

 

III. Wartość zamówienia razem 

 
Niniejszym oświadczam, że: 
1) Upoważniam firmę BeGie Design do wystawienia faktury VAT za uczestnictwo w Targach bez mojego podpisu. 
2) Zapoznałem się z warunkami Regulaminu Uczestnictwa w IX Sądeckich Targach Ślubnych, akceptuję je, i zobowiązuję  się do ich przestrzegania. 
 

 
 
        ------------------------------------------------------------------- 

               Podpis i pieczęć zamawiającego    

Samochód o długości do 5m                                       250 zł 

Ilość   …………………… szt.

Limuzyna o długości do 9m                                        350 zł 

Ilość                                                                                w 
szt.

…………………… szt.

Razem wartość netto …………………… zł

Wpis do katalogu wym. 145x70 mm(Pasek poziomy 1/3 
strony)wg. formularza

100 zł

Reklama 1 strona pion wym. 145x210 mm 500 zł

Reklama ½ strony wym. 145x105 mm 300 zł

Dystrybucja ulotki (insert):

1 kartka 300 zł

Usługa dekoracji stanowiska targowego do uzgodnienia

Miano partnera - logo na plakacie i materiałach promujących 500 zł

Razem wartość netto

Fryz z logo                                                                 70 zł

Wystrój stoiska

Fryz z nazwą                                                              70 zł

Dodatkowy stół – plastik                                              30 zł

Krzesło – plastik                                                                                                                   20 zł

Wieszak                                                                     30 zł

Halogen 150 W                                          70 zł

Halogen 60 W na żabce                                                         40 zł

Witryna z przeszkleniem  240x50x100                                            260 zł

Lada bez przeszklenia 80x50x100                                                 60 zł

Gablota jubilerska 100x50x50                                  170 zł

Razem wartość netto

Razem kwota netto ………………………….. zł

Razem kwota brutto (netto + 23% VAT) ……………………zł

 
UWAGA! Warunkiem przyjęcia zamówienia jest wysłanie powyższego druku zamówienia i umowy  

oraz wpłata 50% wartości usługi BRUTTO, na poniższe konto:  
ING BANK 69 1050 1722 1000 0091 1126 7192 


