Karta zgłoszenia
20. Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła
Inter – Region
„Dom i Ogród”
Prudnik, 11-13.09.2015r.

Imię i Nazwisko:
...................................................................................................................................................................
Dokładny adres firmy, pełna nazwa, telefon fax, e-mail: (czytelnie)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Który raz firma prezentuje się na Targach „INTER – REGION”:
...................................................................................................................................................................
Krótka treść do informatora targowego:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Będę (nie będę) na stoisku wystawienniczym prezentować innowacje w zakresie swojej produkcji lub
usług:
...................................................................................................................................................................
PROSZĘ PODAĆ FAKTYCZNĄ ILOŚĆ:
1/ powierzchni wystawienniczej przy głębokości 3 lub 6 m (np. 3x3, 3x7, 6x3, 6x5)...................m²
2/ ławek szkolnych (wym. 1,30 x 50 cm) .................................szt.
3/ krzeseł (max 3 szt.) ...............................szt.
4/ podłączenie do prądu (tak lub nie ) ................................
(dostarczenie kabli, przedłużaczy należy do wystawcy )
Dane do faktury wraz z NIP
...................................................................................................................................................................
Szczegółowe informacje organizacyjne przesłane zostaną na Państwa adres po zarejestrowaniu karty
zgłoszeniowej.
(ZGŁOSZENIE NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

.................................................................................................
(podpis uczestnika)
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Rozwój Przedsiębiorczości: tel. +4877 4066253, fax +4877 4066228, e-mail: inkubatory@prudnik.pl
Promocja Gminy: tel. +4877 4376655, fax +4877 4380106, e-mail: promocja@prudnik.pl
www.prudnik.pl www.inkubatory.prudnik.pl

Gmina Prudnik zaprasza do udziału w jubileuszowych 20. Targach
Przedsiębiorczości i Rzemiosła INTER – REGION „Dom i Ogród”, które odbędą
się w dniach 11-13.09.2015r. w Prudniku na terenie hali sportowej OSiR
przy ul. Łuczniczej.
Targi są corocznie miejscem spotkań firm, stowarzyszeń i instytucji, a także wymiany
informacji, prezentacji oferty, nawiązywania nowych kontaktów. Impreza gromadzi wielu
przedstawicieli branż związanych z budową i wyposażeniem domu, a także zagospodarowaniem
ogrodu. Ekspozycje Wystawców obejmują stolarkę okienną i drzwiową, meble, systemy ocieplenia,
podłogi, armaturę sanitarną oraz elementy dekoracyjne, w tym malarstwo, metaloplastykę, rzeźbę,
dekoracje okienne, ceramikę.
Uczestnicy poprzez prezentację gotowych wyrobów oraz własnych materiałów promocyjnych zyskują
możliwość przedstawienia swoich zdolności produkcyjnych oraz technologii. Ponadto w trakcie impre

Każdego roku wydarzeniu towarzyszą konkursy o tytuł „Mistera Targów” oraz na „Najlepszy Produkt
Targów”. W targach udział bierze ponad stu Wystawców, których stoiska każdego dnia trwania
imprezy odwiedza kilka tysięcy osób.
Nad targami corocznie patronat honorowy obejmują Marszałek Województwa Opolskiego, Konsul
Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie oraz Ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie.
Patronat medialny sprawują: Radio Opole S.A., Nowa Trybuna Opolska, TVP S.A. Oddział w Opolu,
Telewizja Kablowa Prudnik, Radio Nysa FM, Tygodnik Prudnicki oraz Gazeta Prudnik24.
Szczegółowych informacji udziela: Alina Foryś / Z-ca Kierownika ds. Promocji i Współpracy
z Zagranicą / Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik, 48-200 Prudnik, ul. Rynek 1,
tel. +48 77 4376655, e-mail: alina.forys@prudnik.pl lub promocja@prudnik.pl www.prudnik.pl .
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 21.08.2015r.
20. Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter – Region „Dom i Ogród”
Prudnik, 11. – 13.09.2015r.
Informacje organizacyjne:
Gmina zapewnia powierzchnię wystawienniczą bez boksów z ewentualnym wyposażeniem w stoliki i krzesła. Podłączenie do
prądu na potrzeby prezentacji produkcji – usług (Wystawcy powinni zabezpieczyć na potrzeby stoiska przedłużacze). Aranżacja
stoiska należy do wystawcy.
Z uwagi na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą w hali i na zewnątrz (taras, murawa) – liczyć się będzie kolejność
zgłoszeń.
Głębokość stoisk 3m lub 6m. Koszt uczestnictwa – wyznaczenia i przygotowania stoiska zgodnie z zapotrzebowaniem
Wystawcy – w hali sportowej – 20,00 zł netto + 23%VAT za 1 m² taras lub murawa – 10,00 zł netto + 23%VAT za 1 m². Finaliści
i wyróżnieni 19. Targów otrzymują bezpłatnie powierzchnię 15 m².
O terminie wpłaty zostaną Państwo powiadomieni odrębnym pismem po przesłaniu zgłoszenia i podpisaniu umowy.
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