Zaproszenie dla Wystawców
Szanowni Państwo,
Zapraszamy Państwa do składania ofert na wystawę podczas imprezy pod nazwą
„Powiatowe Dożynki Skępe 2013”, organizowane przez Starostwo Powiatowe w Lipnie
w dniu 25.08.2013r. na boisku przy Zespole Szkół, ul. Wymyślińska 2 w Skępem.
Udział w tak doniosłej Imprezie daje Państwu szansę na promocję i wsparcie
procesu budowy pozytywnego wizerunku swojej firmy na terenie Powiatu.
Mają Państwo niepowtarzalną możliwość zaprezentowania się z jak najlepszej
strony, promocji swoich produktów, usług i wyrobów. Tego typu wystawy przyciągają
pełna gamę odbiorców, a biorąc pod uwagę charakter Imprezy, mogą mieć Państwo
pewność, że wśród osób przybywających na dożynki, znajdą się Państwa potencjalni
klienci.
Chcemy również dodać, iż Impreza jest organizowana przy udziale mediów takich
jak prasa czy radio, zatem tym bardziej warto czynnie uczestniczyć w tak doniosłym
wydarzeniu.
Informujemy, że Organizator przewiduje następujący podział powierzchni pod stoiska
wystawowe:
 do 10 m2
koszt 50 zł
koszt rezerwacji – 10 zł
 od 10 m2 do 15 m2
koszt 100 zł
koszt rezerwacji – 30 zł
 powyżej 15 m2
koszt 150 zł
koszt rezerwacji – 50 zł
Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer: (54) 287 20 39 wew. 33 lub 32
Koszt rezerwacji zaliczany jest na poczet kosztu określonego za udostępnioną
powierzchnię.
Ze względów organizacyjnych prosimy Państwa o potwierdzenie rezerwacji
do dnia 16.08.2013r.
Wpłaty proszę przekazywać na konto w Kujawskim Banku Spółdzielczym
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Chopina 3, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski na numer:
06 9537 0000 2004 0041 4689 0001 z dopiskiem „Wystawca Dożynki Skępe 2013”.
Wpłaty tytułem rezerwacji w przypadku nieprzybycia Wystawcy w dniu imprezy
NIE PODLEGAJĄ zwrotowi!
Zapraszamy do współpracy!

KARTA WYSTAWCY
NAZWA FIRMY/IMIĘ I NAZWISKO

ADRES

TELEFON, FAX

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KOTAKT Z ORGANIZATOREM, telefon, fax

ZAKRES PREZENTACJI(np. wyroby rękodzieła, degustacje potraw regionalnych, foldery, maszyny i sprzęty rolnicze, inne)

ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIĘ STOISKA

..................................................

.....................................

Miejscowość, data





Podpis

Organizator informuje, iż nie zapewnia dostępu do energii elektrycznej!
Kartę wystawcy należy odesłać pocztą tradycyjną lub doręczyć osobiście na adres:
Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno, pok.27 (II piętro)

Uwaga! Liczba stanowisk jest ograniczona. Z chwilą wyczerpania miejsc, lista Wystawców zostanie
zamknięta przez Organizatora.

