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ZIELEŃ TO ŻYCIE&FLOWEREXPO 2022
1-2-3 września 2022, EXPO XXI WARSZAWA
Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o., Związek Szkółkarzy Polskich
Al. Jana Pawła II 80 lok. 71, 00-175 Warszawa, tel. (+ 48 22) 435 47 20 ( 21, 22)
e-mail: kontakt zielentozycie.pl, www.zielentozycie.pl, www.zszp.pl

UMOWA – ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W TARGACH
Formularz stanowi umowę pomiędzy:
Agencją Promocji Zieleni Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80 lok. 71, 00-175 Warszawa, NIP 951-18-07-033, KRS 0000029722
a Uczestnikiem Międzynarodowej Wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA.
WYSTAWCA - DANE DO FAKTUR,
………………………………………………………………………………................................................................…………………………………….........…………………..…………….....……..............................................................................................................................................................................

kod …………………………………………………………poczta………….............................................................................................ul./miejscowość..................................................................................................................................................................
NIP……………………………....................................…….....………………KRS…………………..................................................................tel.................................................................................................................……........................……………………….....................…………
tel. kom.…………………………........………………................................………....e-mail....................................................................................................................................www……………………………….........……………….……......................……………………...........

osoba odpowiedzialna za kontakt między Wystawcą a Organizatorem:.……………….....................................................................................................................................................................……
tel.kom............................................................................................................................................. e-mail………………………………..................................................................................................................................................................................................

Zamawiam poniższe usługi na warunkach określonych w regulaminie
Przedmiot zamówienia

cena n

rodzaj

o PLN

ilość

wartość n

o

Oferta ważna przy wpłacie I raty do 28.02.2022/ cena regularna

Powierzchnia niezabudowana

powierzchnia w hali bez wygrodzenia min. 9 m
zabudowa maxima min. 12 m2

2

szeregowe

1 m2 - 290,00/ 369,00 0

0,00

narożne

1 m - 334,00/ 399,00 0

0,00

półwysep od 40 m

1 m2 - 342,00/ 410,00 0

0,00

wyspowe od 80 m

1 m2 - 342,00/ 410,00 0

0,00

2

Obowiązkowa opłata rejestracyjna Wystawcy

informacje o ﬁrmie na www.zielentozycie.pl - PAKIET STANDARD (patrz część C formularza)
identyﬁkatory wystawcy (min. 3 szt.), zaproszenia online na Wystawę, ubezpieczenie OC wystawcy,
dostęp do wi-ﬁ

Obowiązkowa opłata z tytułu wywozu odpadów
Zabudowa STANDARD (min. stoisko 9 m2)

białe ścianki w systemie Octanorm o wys. 2,4 m, lada 1 x 1 x 0,5 m lub stolik (do wyboru),
gniazdo elektryczne podwójne 230 V, 2 punkty świetlne na 9 m2 - halogeny 150 W, kosz na śmieci,
2 krzesła tapicerowane, fryz z nazwą ﬁrmy , wykładzina zielona, zaplecze 1 x 1 m z kotarą i wieszakiem

1 100,00

1100,00

1 m2 -6,00

0,00

1 m2 - 119,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Zabudowa COMFORT (min. stoisko 12 m2)

białe ścianki w systemie Octanorm wys. 2,4 m, lada 1 x 1 x 0,5 m lub stolik (do wyboru),
gniazdo elektryczne podwójne 230 V, 4 punkty świetlne na 12 m2 - halogeny 150 W, kosz na
śmieci, 4 krzesła tapicerowane, fryz z systemu Maxima Light wys. 3 m z nazwą ﬁrmy i logiem,
wykładzina zielona, zaplecze 1 x 1 m z drzwiami harmonijkowymi i wieszakiem

1 m2 - 159,00

Zabudowa PREMIUM (min. stoisko 12 m2)

białe ścianki w systemie Maxima Light o wys. 3 m, lada 1 x 1 x 0,5 m lub stolik (do wyboru),
gniazdo elektryczne podwójne 230 V, 4 punkty świetlne na 12 m2 - halogeny 150 W, kosz na
śmieci, 2 krzesła laminowane, fryz z nazwą ﬁrmy i logiem, wykładzina zielona, zaplecze 1 x 1 m
z drzwiami pełnymi, półką i wieszakiem

1 m2 - 229,00

Wizualizacje zabudowy stoisk
Zabudowa STANDARD

Zabudowa COMFORT

PRZELICZ

Zabudowa PREMIUM

RAZEM NETTO

1100,00

B

ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO 2022
1-2-3 września 2022, EXPO XXI WARSZAWA
Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o., Związek Szkółkarzy Polskich
Al. Jana Pawła II 80 lok. 71, 00-175 Warszawa, tel. (+ 48 22) 435 47 20 (21, 22)
e-mail: kontakt zielentozycie.pl, www.zielentozycie.pl, www.zszp.pl

Zamówienie usług dodatkowych
cena n

Przedmiot zamówienia
Dodatkowy identyﬁkator wystawcy (3 identyfikatory gratis na stoisko)

Podłączenie energii elektrycznej

do stoiska w hali
- oświetlenie konstrukcji z dachu + 30%

wartość n

o

0

0,00

1 900,00

0

0,00

baner, ﬂaga nad stoiskiem

199,00

0

0,00

konstrukcja, rampa

259,00

0

0,00

wypożyczenie wciągarki

290,00

0

0,00

230 V (I faza) do 2 kW

200,00

0

0,00

całodobowe 230 V (I faza) do 2 kW

250,00

0

0,00

400 V (III faza) do 9 kW

390,00

0

0,00

400 V (III faza) do 9-25 kW

560,00

0

0,00

600,00

0

0,00

7,00

0

0,00

129,00

0

0,00

0

0,00

Opłata za podwystawcę - stoisko min. 15 m
Podwieszenie

ilość

12,00

2

(cena za jeden punkt przyczepu) ilość punktów
przyczepu lub użytych wciągarek dla danego
baneru, ﬂagi, konstrukcji, określają służby

o PLN

Podłączenie wody i wykonanie odpływu
Odkurzanie stoiska za 1 m2 za 3 dni
Karta parkingowa dla samochodu osobowego - karnet 3 dniowy

Zgłoszenie wykonawcy zabudowy stoiska
Opłata licencyjna - zabudowa wykonywana przez ﬁrmę zewnętrzną
Zabudowa stoiska zostanie wykonana przez (zaznaczyć właściwe):

2

1 m - 13,50

ﬁrmę zewnętrzną
pracowników wystawcy

Dane ﬁrmy zewnętrznej wykonującej zabudowę stoiska:
nazwa ﬁrmy.......................................……………….................................................…………………………………….........…………………..…………….....……................................................................................................................................................................................
NIP……………………………....................................…….....………...................…………………...............................www............................................................................................................................................................…………………………………………………………................
osoba odpowiedzialna za kontakty między Wystawcą a Organizatorem...............................................................................................................................................................................................
tel.kom...................................................................................................................................................................................................e-mail..............................................................................................................................................................................

Preferowane wymiary stoiska - szerokość (m) .................... długość (m) ....................
Planujemy zabudowę wyższą niż 2,5 m

TAK

PRZELICZ

NIE

RAZEM NETTO

0,00

ZIELEŃ TO ŻYCIE&FLOWEREXPO 2022
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1-2-3 września 2022, EXPO XXI WARSZAWA
Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o., Związek Szkółkarzy Polskich
Al. Jana Pawła II 80 lok. 71, 00-175 Warszawa, tel. (+ 48 22) 435 47 20 ( 21, 22)
e-mail: kontakt zielentozycie.pl, www.zielentozycie.pl, www.zszp.pl

Zamówienie usług reklamowych na www.zielentozycie.pl
PAKIET PREMIUM

PAKIET STANDARD
w ramach opłaty rejestracyjnej Wystawcy

cena netto

ilość

wartość

0

1 850,00

0,00

REKLAMA PRODUKTÓW
Zdjęcia produktów (przesyłane w formacie min. 10 x 15 cm, 300 dpi) z odpowiednimi linkami do strony www Wystawcy lub z opisami (do 200 znaków)
w języku polskim i angielskim (tłumaczenie w cenie). Wszystkie są połączone z WIZYTÓWKĄ FIRMY.

5 produktów

10 produktów

bez linkowania

linkowanie do dodatkowych katalogów wystawcy,
filmów, prezentacji, kanałów youtube
SŁOWA-KLUCZE

Słowa lub zdania określające działalność firmy, do wyboru z listy lub napisania samemu. Do połączenia z WIZYTÓWKĄ FIRMY

5 słów-kluczy

10 słów-kluczy

krzewy liściaste

pnącza

drzewa i krzewy iglaste

drzewa liściaste

byliny

kwiaty cięte

inne

róże

młodzieź

meble i wyposażenie ogrodu

owocowe

wrzosowate

maszyny

możesz napisać swoje słowa-klucze max. składające się z trzech części m.in. młode krzewy roż

REKLAMA FIRMY NA PROFILU WYSTAWY- FACEBOOK, INSTAGRAM
Organizator Wystawy zobowiązuje się do przygotowania 1

postu dla firmy na profilach Wystawy

WIZYTÓWKA FIRMY (dane firmy + logo)
Litera alfabetu, pod którą ma być umieszczona informacja o firmie
Dane teleadresowe - pełna nazwa ﬁrmy do Wizytówki Firmy:
………………………………………………………………………………................................................................…………………………………….........…………………..…………….....……..............................................................................................................................................................................

kod/ulica/miejscowość…………………...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
tel./tel. kom..........................................................................................................................................................………e-mail……………………...................................................……........………………....................................….....................................……....
www……………………………….........……………….……......................…..........................................................………………..........Facebook(link).............................................................................................................................................................................
Linkedin(link)........................................................................................................................................................................Instagram(link)……...………………………….........……………….……......................…..........................................................
Opis oferty ﬁrmy (200 znaków - znakiem jest też przerwa między wierszami). Organizator Wystawy podejmuje się przetłumaczenia informacji
na język angielski. Prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami lub przesłać na kontakt zielentozycie.pl

Zamówienie usług reklamowych podczas wydarzeń towarzyszących
ilość

cena netto PLN
Umieszczenie materiałów reklamowych
w teczkach uczestników wydarzeń.
Prosimy o przesłaie materiałów:
- w teczce lub spięte (tworzące całość)
- o formacie max. A4
- o wadze max. 300g

wartość

ZIELONE MIASTO

700,00

0

0,00

SEMINARIUM

700,00

0

0,00

konferencja dla urzędników, architektów
krajobrazu, firm urządzających

dla handlu i producentów

PRZELICZ

RAZEM NETTO

0,00
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ROZLICZENIE I UPOWAŻNIENIE
NIP

koszt wszystkich usług razem (część A+B+C) - kwota ne�o

1100,00

VAT 23%

253,00

RAZEM KWOTA BRUTTO

1353,00

…….……......................……………….....................……

PRZELICZ

OFERTA
Z RABATEM

5%

I rata - 50% całej kwoty do 28.02.2022

676,50

II rata - 50% całej kwoty do 31.05.2022

676,50

100% całej kwoty do 28.02.2022

1285,35

PROSIMY O ZAZNACZENIA POLA "PRZELICZ" NA KAŻDEJ STRONIE W CELU UZYSKANIA PRAWIDŁOWYCH OBLICZEŃ
Wpłaty prosimy dokonać na konto: Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o.

Bank Pekao S.A.
PL 62124020631111001001211859
SWIFT CODE PKO PPLPW

Zobowiązuję się do dokonania wpłaty wynikającej z zamówienia w określonym powyżej terminie oraz:

- przesłania, do biura Organizatora, planu zabudowy stoiska wraz z wykazem materiałów, do akceptacji w terminiedo 15.07.2022,
- przy zabudowie wykonywanej przez ﬁrmę zewnętrzną uiszczenia opłaty licencyjnej wyszczególnionej w formularzu część A,
- poinformowania Organizatora o zabudowie wyższej niż 2,5 m,
- estetycznego, neutralnego wykańczania tylnich ścian zabudowy stoiska, tak aby nie przeszkadzały sąsiadującym stoiskom,
- posiadania dokumentów poświadczających zabezpieczenia przeciwpożarowe elementów użytych do budowy i wyposażenia stoiska,
- demontażu eksponatów stoiska nie wcześniej, jak od godz. 16.00 dnia 3 września 2022 - w nawiązaniu do postanowień
Regulaminu Wystawy.

Regulaminem Wystawy
Regulaminem EXPO
1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem
Wystawy (znajdującym się na stronie www.zielentozycie.pl) i Regulaminem
EXPOXXI
XXI
oraz zobowiązuję się ich przestrzegać. Jednocześnie potwierdzam, że jestem upoważniony do podpisu i wysyłki zgłoszenia. Przesłanie formularza za pomocą: poczty standardowej, poczty elektronicznej jest równoznaczne z zawarciem umowy zgłoszenia.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. w celach realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą z 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U z 2016 Nr 133 poz. 833)
3. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al.
Jana Pawła II 80 lok. 71 do celów marketingowych w zbiorach danych Agencji Promocji Zieleni Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z późniejszymi zmianami). Przysługuje mi prawo dostępu do
swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania:

ZAPISZ FORMULARZ
………………………………....…………………………………

data

Kontakt:

…………………………….......................................……………………………………

DRUKUJ FORMULARZ

Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80 lok. 71, 00-175 Warszawa tel.
(+48 22) 435 47 20 (21, 22)
kontakt zielentozycie.pl, www.zielentozycie.pl

podpis osoby upoważnionej

