
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I ZAMÓWIENIE
POWIERZCHNI HANDLOWO – EKSPOZYCYJNEJ

„Agencja OMC”
LUKA  Luca Klesyk – ul. Chopina 11/82 – 25-356 Kielce

NIP: 6572950935
tel. +48 433408333    mail:  agencjaomc@gmail.com

Millenium Bank  S.A.  57 1160 2202 0000 0004 5917 5468

Pieczątka klienta

Pełna nazwa eventu:

Da Vinci – Gusto Italiano -  Ogólnopolski zlot miłośników marki Mercedes           – 

22-23.05.2021 – Regionalne Centrum Nauki L. Da Vinci – Podzamcze Chęciny.
Ulica Kod pocztowy Miasto

Telefon kontaktowy Fax E-mail Adres strony internetowej  dla działu reklamy

Prezes Zarządu, Dyrektor

Osoba odpowiedzialna za udział w  wydarzeniu E-mail

Nr i miejsce wpisu do rejestru sądowego lub do ewidencji działalności gospodarczej NIP

PROSIMY O PODANIE DANYCH DO FAKTURY (JEŻELI SĄ INNE OD PODANYCH POWYŻEJ)

Pełna nazwa firmy

Ulica Kod pocztowy Miasto

Fax E-mail NIP

Dane osoby, do której należy wysłać fakturę lub adres mailowy .

Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail                                               TAK....................................NIE................................................

Prosimy o kontakt z naszym działem wystawowym Marco Fontana – tel.+48 693398425

ZAMAWIAMY NASTEPUJĄCY TYP POWIERZCHNI:
Miejsce handlowe wystawowe pod własny namiot o wymiarach 4x4m …................ 2000 zł netto za 2 dni
Miejsce wystawowe na auto reklamowe przed namiotem  …................   500 zł netto za 2 dni
 
Rabat dla tej samej firmy:
2 miejsca wystawowe 4x4 na 2 dni ( 400zł mniej)  zamiast 4000- …................ 3600 zł netto za 2 dni
3 miejsca wystawowe 4x4 na 2 dni (1200zł mniej) zamiast 6000- …................ 4800 zł netto za 2 dni
4 miejsca wystawowe 4x4 na 2 dni (2400zł mniej) zamiast 8000- …................ 5600 zł netto za 2 dni

Prosimy wyszczególnić zapotrzebowanie podłączenia zasilania 220v 16A (bez dodatkowych opłat) TAK................NIE.............

Zaliczka potwierdzająca udział w evencie w wysokości 10% wartości zamówienia będzie do wpłacenia do dnia 
15.05.2021 na rachunek bankowy w kwocie.........................................złotych - przelew z tytułem 
„zaliczka i nip firmy ” na konto Millenium Bank    57 1160 2202 0000 0004 5917 5468. 

Oświadczam, że zapoznałem/tam się z Regulaminem dla uczestników eventu, stanowiącym integralną część 
formularza i akceptuję warunki w nim zawarte, w tym warunki płatności ujęte w pkt. 3 Płatności.

UWAGA: Brak pieczęci  i podpisu uniemożliwia realizację zamówienia, brak wpłaty zaliczki  anuluje zgłoszenie.

Data, czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy   Pieczęć firmy    

                   ___/___/2021

mailto:agencjaomc@gmail.com



