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TARGI USŁUG I PRODUKTÓW DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW  

BIZNES EXPO 2019 

Termin targów BIZNES EXPO: 16-18 października 2019 r. 

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 

Targi są wydarzeniem towarzyszącym  

Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach www.ekmsp.eu 

Organizator Współorganizator Targów 

 
 

Regionalna Izba Gospodarcza  

w Katowicach 

ul. Opolska 15 

40-084 Katowice 

tel. 32 35 111 80 

www.rig.katowice.pl 

PTG S.A. 

ul. Korfantego 51/46 

40-160 Katowice 

tel. 32 353 70 23 

www.ptg.info.pl 

 Kontakt dla Wystawców: 

Daria Kusztelak 

e-mail: biznesexpo@ptg.info.pl 

tel. 537 820 720 

 

KROK 1: 
 

ZGŁOSZENIE – UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH BIZNES EXPO 2019 

Wystawca 
(pełna nazwa firmy) 

 

Branża*  
 

Osoba odpowiedzialna do kontaktu (imię i nazwisko)  

Telefon kontaktowy  E-mail  

* patrz wykaz branż – wybierz odpowiednią  

 
 
 

http://www.ekmsp.eu/
mailto:biznesexpo@ptg.info.pl
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DANE DO FAKTURY 

Pełna nazwa firmy  

Kod pocztowy  
 

Miejscowość  

Kraj  
 

Ulica, numer  

NIP  
 

Numer i miejsce wpisu do rejestru sądowego  
lub ewidencji działalności gospodarczej 

 

 

KROK 2: 
 

WARIANT 1: Zamówienie gotowego stoiska z wyposażeniem  
 

ZAMÓWIENIE GOTOWEGO STOISKA WYSTAWIENNICZEGO Z WYPOSAŻENIEM* 

WYPOSAŻENIE  CENA NETTO  ZAMAWIAM (wstaw X) 

6 m2 – powierzchnia wystawiennicza, wykonanie zabudowy 
ścian zewnętrznych  

w kolorze białym, lada prosta, stół, 2 krzesła, kosz na śmieci, 
napis na fryzie nad stoiskiem (1 m.b.), szara wykładzina 

dywanowa w obrębie stoiska, oświetlenie(150W) 1szt./3 m2, 
gniazdo elektryczne 230V/1 kW, sprzątanie 

3347 PLN 
 

 

9 m2 – powierzchnia wystawiennicza, wykonanie zabudowy 
ścian zewnętrznych  

w kolorze białym, lada prosta, stół, 2 krzesła, kosz na śmieci, 
napis na fryzie nad stoiskiem (1 m.b.), szara wykładzina 

dywanowa w obrębie stoiska, oświetlenie(150W) 1szt./3 m2, 
gniazdo elektryczne 230V/1 kW, sprzątanie 

4871 PLN 
 

 

12 m2 – powierzchnia wystawiennicza, wykonanie zabudowy 
ścian zewnętrznych  

w kolorze białym, lada prosta, stół, 2 krzesła, kosz na śmieci, 
napis na fryzie nad stoiskiem (1 m.b.), szara wykładzina 

dywanowa w obrębie stoiska, zaplecze zamykane na klucz, 
oświetlenie(150W) 1szt./3 m2, gniazdo elektryczne 230V/1 

kW, sprzątanie 

6565 PLN 
 

 

 

* Patrz wizualizacja gotowego stoiska. 
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WARIANT 2: Zamówienie stoiska niestandardowego 

 

A. ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POD STOISKO 

RODZAJ 
POWIERZCHNI 

CENA netto PLN/1m2 LICZBA m2 szer. x głęb. (m) 
WARTOŚĆ 
netto PLN 

Zakup powierzchni 
wystawienniczej  bez 

zabudowy 
390 PLN   

 

Uwaga! Cena powierzchni nie obejmuje stoiska, wyposażenia i przyłączy. 

 

B. ZAMÓWIENIE STOISKA WYSTAWIENNICZEGO 

możliwe po zamówieniu powierzchni wystawienniczej 

RODZAJ 
CENA netto 

PLN/1m2 
LICZBA m2 

WARTOŚĆ 
netto PLN 

 

ZABUDOWA STANDARDOWA STELAŻEM  
 

OCTAGONALNYM OBEJMUJE:  

 ściany zewnętrzne w kolorze białym,  

 szara wykładzina dywanowa w obrębie stoiska,  

 oświetlenie (150 W) 1 szt./3m2, 

 gniazdko elektryczne 1szt. – 230V/1 kW,  

 napis na fryzie bez grafiki (1 m.b.) 

88  

  

ZABUDOWA NIESTANDARDOWA  
według osobnych ustaleń* 

WYCENA 
INDYWIDUALNA 

  

opłata licencyjna** 40   

*Zabudowa na indywidualne zamówienie u Współorganizatora Targów, firmy PTG S.A. Dane do kontaktu są podane na pierwszej stronie Karty 

Zgłoszenia. Wystawcą faktury za usługę jest PTG S.A. 

**Opłata obowiązkowa w przypadku zamówienia stoiska u dostawcy innego niż Współorganizator Targów, PTG S.A. Dotyczy wyłącznie stoisk 

zabudowanych (z elementami stałymi np. ścianami); opłata nie jest wnoszona w przypadku stoisk wyposażonych jedynie w elementy ruchome np. 

roll-up, przenośna ścianka reklamowa, stolik, krzesła itp.   

 

C. WYBRANE, DODATKOWE ELEMENTY ZABUDOWY OCTA I MEBLI 

NAZWA ELEMENTU JEDNOSTKA 
CENA  

JEDNOSTKOWA PLN 
LICZBA 

WARTOŚĆ 
netto PLN 

Wykładzina dywanowa (dodatkowa) m2 39   

Ścianka działowa zaplecze (100 x 250 cm) szt. 50   

Drzwi systemowe harmonijkowe/pełne szt. 120   
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Półki systemowe 100 x 25 cm na zapleczu szt. 39   

Półka ze stelaża 100 x 50 cm nośność do 20 kg szt. 50   

Podest H 40; 60; 80  
lub 100 cm 

50 x 50 cm szt. 62   

50 x 150 cm szt. 64   

Lada systemowa H 100 cm 100x50 z półką szt. 88   

Lada systemowa łukowa szt. 110   

 
Witryna szklana 
50 x 100 cm 

z 2 półkami szt. 220   

z 3 półkami szt. 225   

Meble 

stół zwykły szt. 50   

stół barowy szt. 52   

krzesło tapicerowane szt. 39   

krzesło PEDRALI szt. 50   

hoker – stołek barowy szt. 50   

kosz na śmieci i wieszak komplet 28   

TV z montażem szt. 610   

Oświetlenie – halogeny 150W szt. 44   

Gniazda elektryczne – 230 V (dodatkowe) szt. 44   

Oprawa  
graficzna z montażem 

Fryz z logo płaskie z folii* 
  

mb. 100  
 

Logo na ladzie* mb. 100   

Napisy z folii mb. 55  
 

Wydruk grafiki na ściany 
stoiska 

m2 78  

 

Foliowanie ścian  
na kolor 

m2 44  
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Wizualizacja ekspozycji identyfikacji 
wizualnej Wystawcy na stoisku standardowym  
 (np. logo na fryzie lub ladzie)  
standardowym 

szt. 210  
 

Wizualizacja stoiska na indywidualne zamówienie  
do ustalenia 

indywidualnie 
 

 

RAZEM NETTO:  

D. DODATKOWE 

Doprowadzanie prądu 230V/1 kW do powierzchni 
niezabudowanej 

300  
 

Doprowadzanie gniazda elektrycznego 400V/16A 
do powierzchni niezabudowanej 

500  
 

Sprzątanie stoiska - codzienne odkurzanie,  
opróżnianie kosza na śmieci 

        m2 30  
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZEM NETTO:  

*W przypadku zamówienia wydruku logotypu prosimy o przesłanie pliku graficznego w krzywych wraz ze zgłoszeniem. 

**Pliki przygotowane do druku należy przesyłać najpóźniej do 26.09.2019 r. Specyfikacja druku jest przesyłana na życzenie klienta. 

Na prośbę klienta jest dostępny cennik dodatkowego wyposażenia (meble). 

 

Uwaga: Wszystkie ceny podane w Karcie Zgłoszenia są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT. 

 

 

E.  DODATKOWE INFORMACJE 

Wykaz wszystkich urządzeń elektrycznych  
używanych na stoisku  

 

 

 

KROK 3: 
 

NAPIS NA FRYZIE 
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KROK 4: 

 

DANE WYSTAWCY, KTÓRE ZOSTANĄ UMIESZCZONE WE WPISIE  

Nazwa firmy 
 
 

Dane teleadresowe 
 
 

Jedno zdanie na temat 
prowadzonej działalności 

maks. 450 znaków 
 

 

 

Jedno zdanie na temat 
prowadzonej działalności 

maks. 450 znaków 
w języku angielskim* 

 

Logotyp  
Prosimy o przesłanie grafiki w krzywych razem ze zgłoszeniem (jako załącznika do zgłoszenia). Organizator 

zastrzega sobie prawo do niezamieszczenia w katalogu logotypów w formatach niespełniających 
warunków druku. 

*W przypadku braku uzupełnienia tego pola, w wersji angielskiej katalogu zostaną zamieszczone jedynie Państwa dane teleadresowe.  
 
Wpisy Wystawców zgłoszonych po 26.09.2019 r. lub informacje do wpisów przesłane po 26.09.2019 r., ze względu na czas 
niezbędny do przygotowania wydawnictwa, nie zostaną zamieszczone w drukowanym katalogu. 
 
Wystawca jest zobowiązany do dostarczenia wpisu we właściwej formie i w podanym terminie. Organizator zastrzega sobie prawo 
do skracania wpisów dłuższych niż zostało określone, bez powiadamiania Wystawcy.  

 
KROK 5: 
 

OPŁATA REJESTRACYJNA WYSTAWCY 

 450 PLN 

 

1. Wraz z przesłaniem Zgłoszenia udziału w Targach Biznes Expo należy wpłacić 50% wartości wynikającej ze zgłoszenia. Pozostałą 

część zobowiązań należy uregulować w terminie do 17.09.2019 r. Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% 

podatku VAT. 

2. W przypadku dokonania korekt w karcie Zgłoszenia należy każdą zmianę przesyłać na piśmie na odpowiedniej karcie zamówienia. 

3. Warunkiem udostępnienia wystawcy stoiska na Targach jest złożenie wszystkich wypełnionych kart Zgłoszenia Udziału i wpłata 

100% należności wynikającej z zamówienia do dnia 11.10.2019 r. 

4. Numer konta, na które należy wnosić opłaty: 87 1240 1330 1111 0010 7010 3963 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, ul. 

Opolska 15, 40-084 Katowice, z dopiskiem TARGI BIZNES EXPO. 

5. Obliguje się Wystawcę do przesłania szczegółowych danych technicznych dotyczących stoiska do 26.09.2019 r. 

6. Plan stoisk będzie podany do wiadomości wystawców do dnia 2 października 2019 r. 
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KROK 6: PROMOCJA 

PROMOCJA* 

FORMA PROMOCJI CENA W PLN ZAMAWIAM 

Promocja Wystawcy na Facebooku (jeden post w wydarzeniu „Targi Biznes Expo” na 
fanpage’u EKMSP)** 300 

 

Ekspozycja materiałów promocyjnych (ulotka/folder) w obiekcie kongresowym  
9. EKMSP*** 

300 
 

Informacja o udziale Wystawcy w Targach w newsletterze dotyczącym 9. EKMSP** 
 

1000 
 

*Oferta dostępna łącznie z zmówieniem stoiska lub powierzchni wystawienniczej na Targach Biznes Expo. 
**W terminie pomiędzy 15 września a 15 października 2019 r. Warunkiem realizacji zamówienia jest przesłanie przez Wystawcę 
materiałów do wykorzystania (tekst + grafika) najpóźniej do 1 października 2018 r. O ostatecznym kształcie informacji promocyjnej 
decyduje Organizator.  
***Materiały promocyjne powinny być przesłane do siedziby Organizatora (Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, ul. Opolska 
15, 40-084 Katowice) do 10 października 2019 roku w opisanych futerałach lub paczkach, zawierających nazwę firmy, imię, 
nazwisko i telefon do osoby kontaktowej. 

 
KROK 7:  
 

OPŁATA REJESTRACYJNA WSPÓŁWYSTAWCY 

 
WSPÓŁWYSTAWCA 

 
 
450 PLN x …………………………. (liczba firm) = …………………………………PLN 

WSPÓŁWYSTAWCA  
(pełna nazwa firmy/państwo) 

 

 

KROK 8: 
 

PODSUMOWANIE 

WARIANT 1: Zamówienie gotowego stoiska z wyposażeniem  

WARIANT 2: A. Zamówienie powierzchni wystawienniczej pod stoisko  

                   B. Zamówienie zabudowy pod stoisko wystawiennicze  

                   C. Wybrane, dodatkowe elementy zabudowy octa i mebli  

                   D. Dodatkowe  

Opłata rejestracyjna wystawcy  

Opłata rejestracyjna współwystawcy  
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Promocja  

WARTOŚĆ zamówienia netto  

                                                                                      x 23% VAT 
 
 

Ogółem do zapłaty  

Upoważniamy Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

 

Zobowiązuję się do uregulowania należności przelewem na konto: 87 1240 1330 1111 0010 7010 3963,  
Regionalna Izba Gospodarcza  w Katowicach, ul. Opolska 15, 40-084 Katowice z dopiskiem TARGI BIZNES EXPO  

w terminie: 

I rata – 50% wartości brutto płatne przy zgłoszeniu udziału, 

II rata – pozostała należność brutto płatna do 17.09.2019 r. 

 

Zamówienia oraz zmiany w zamówieniach złożone po 26.09.2019 r. zostaną zrealizowane w miarę możliwości technicznych. 
Ceny zabudowy oraz elementów wyposażenia ulegną zwiększeniu przy zamówieniach realizowanych: 

* po 26.09.2019 o 50 % wartości; 

* w trakcie montażu oraz trwania Targów o 100 % wartości. 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w Targach Biznes Expo 2019 i akceptuję jego warunki. 
 
Oświadczam, że posiadam upoważnienie do reprezentowania Wystawcy wynikające z wpisu do właściwego rejestru lub pełnomocnictwa.  
 
 
 
 
 
             DATA                                 PIECZĘĆ FIRMOWA                                  CZYTELNY PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Opolska 15. Państwa dane 

zostaną przekazane Współorganizatorowi Targów, firmie Polska Technika Górnicza S.A., w celu realizacji Umowy uczestnictwa w Targach Biznes Expo. 

Pełna informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych jest dostępna pod linkiem.   

http://ekmsp.eu/wp-content/uploads/2018/07/Informacja_RODO_Targi.pdf

