
DLG AgroFood Sp. z o.o.
ul. Obornicka 229 , 60-650 Poznań POLAND
tel. +48 61/ 639 01 17/18, fax 61/ 858 48 48
e-mail: agrofood@dlg-pl.pl
www.dlg-agrofood.pl

Bank: Pekao S.A. I O/POZNAŃ
wystawcy krajowi: 21 1240 1747 1111 0010 0700 2525
foregin exhibitors: PL 41 1240 1747 1978 0010 0878 8332
SWIFT: PKOPPLPW

Pełna nazwa firmy:

Telefon: Fax:

Ulica: Kod: Miejscowość:

E-mail: www:

NIP:

Osoba kontaktowa:

Bezpośredni e-mail:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłaszam udział w XIV Wystawie Zwierząt Hodowlanych - Pudliszki 2022 w dniu 10 lipca 2022 r.

Bezpośredni telefon:

XIV Wystawa Zwierząt Hodowlanych

 10 lipca 2022
PUDLISZKI

2022

Powierzchnia stoiska 
2

Najmniejsza powierzchnia stoiska to 9m

Chcę by stoisko mieściło się w wymiarach:

front

głębokość

Zamawiam następującą powierzchnię na terenie trawiastym

w cenie 40 zł/m  netto

m

minimum maksimum

minimum maksimum

2

X OBOWIĄZKOWY WPIS DO KATALOGU WYSTAWCÓW - 70 zł netto

2

Tekst w formacie *.doc (do 80 wyrazów - opis działaności + dane teleadresowe) oraz znak firmowy w formacie *.tif, *.jpg, 
*.gif lub *.cdr, (LOGO) prosimy przesłać na adres: agrofood@dlg-pl.pl

Bez pieczęci i podpisu zgłoszenie jest nieważne

Miejsce, data, pieczęć firmy Osoby upoważnione (podpis i pieczęć)

Uwaga: warunkiem udostępnienia powierzchni 
wystawienniczej jest okazanie organizatorom 
dowodu wpłaty (kopia przelewu potwierdzona 
przez bank etc.)

1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 1 czerwca 2022 r.
2. Kolejność nadsyłania zgłoszeń wpływa na lokalizację stoiska

ZAMIESZCZENIE REKLAMY W KATALOGU 
WYSTAWY (FORMAT A5)

Zamawiamy następujące:

Rodzaj Cena 

Kolorowa reklama wewnątrz katalogu (1 strona)

II i III strona okładki

IV strona okładki 2200 PLN

1400 PLN

700 PLN

UWAGA: Inne formy reklamy eksponowane na wystawie poza stoiskiem tj. banery, balony, maszty etc. możliwe tylko za 
zgodą Organizatora wg indywidualnej wyceny w zależności od warunków technicznych zamieszczenia poszczególnych 
nośników.

(realizowane w miarę możliwości technicznych)
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