KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY - Jarmark Wielkanocny 2013r.
Imię i nazwisko /
pełna nazwa firmy

Adres:
NIP

www

Tel:

e-mail:

fax

Produkty:
należy dokładnie opisać prezentowany
asortyment, ze wskazaniem rodzaju
produktów, proszę określić ilość w %

Stroiki

Techniki zdobienia:
Art. Spoż wyłącznie w opakowaniach: zioła, przetwory, nalewki, wypieki, potrawy. Jakie?

Pisanki

Zwierzątka Palmy/
świąteczne Kwiaty
...........% ...........% ...........%
...........%

Dekoracje
świąteczne
...........%

Wiklina/
Drewno
...........%

Obraz/
Ikona
...........%

Witraż
...........%

Rzeźba
...........%

Choinki Bańki
Kartki
Upominki
sztuczne ........%
Świąteczne okolicz.
..............
...........%
...........% ...........% ...........%

Przedmioty
zdobione
...........%

Miody
...........%
Świece
...........%

Biżuteria
...........%
Kosmetyki
...........%

Porcelana
...........%
Szkło
...........%

Zabawki
Zabawki
Odzież/
drewniane szyte/dzierga Dzianina
...........%
ne
...........%
...........%

Czy rękodzielnik wykonuje
pokaz rzemiosła na stoisku?
tak/nie

Czy istnieje możliwość zamówienia organizacji warsztatów w czasie
jarmarku? Jeśli tak to na jakich warunkach?
.....................................................................................................................

Osoba do kontaktu:

Robótki
Ręczne
...........%

Świąteczne
Inne - Jakie?
...........%

Uwagi:

Tel:

Dostęp do Powierzchnia oferowana do 2m
Stoły własne:
prądu?
tak / nie
tak / nie

2

Miejsce odbywania się Jarmarku
Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall
35-315 Rzeszów, Al. Kopisto 1
1 piętro, ciąg pieszych
Hipermarket Auchan Krasne - Auchan Polska *
Krasne 20B, 36-007 Krasne

Rezerwacja stołów:

Stół 180x120
tak / nie

Stół 180x60+ przystawką przed stołem 180x20
tak / nie

Data

Czas trwania

Cena netto

Zamawiam

12-13.04.2014

sobota: 10.00 – 21.00
niedziela 10.00 – 20.00

150 zł

Tak / Nie

12-13.04.2014

sobota: 7.30 - 21.00 *
niedziela 9.00 - 19.00 *

150 zł

Tak / Nie

* Ilość miejsc ograniczona. Prosimy o zapytania telefoniczne przed dokonaniem wpłaty na Jarmark Auchan.
* Przybycie do Auchan: sobota 6.05 – 22.00, niedziela 8.05 – 20.00
UWAGA! Wystawca wraz z zgłoszeniem zobowiązuje się do
- przygotowania stoiska do 2 godz. przed otwarciem, gotowości stoiska na minimum 15 min przed otwarciem,
- zapewnienia sobie krzesła i nakrycia dekoracyjnego stołu oraz innego sprzętu potrzebnego do dodatkowej ekspozycji we własnym zakresie.
Zgłoszenie do uczestnictwa w Jarmarku wiąże się z deklaracją obecności wystawców w godzinach trwania Jarmarku bez możliwości wcześniejszego
opuszczenia stanowisk.
Rezerwacji powierzchni wystawienniczej można dokonać dostarczając wypełnioną kartę zgłoszenia wystawcy wraz z potwierdzeniem
przelewu na adres firmy: osobiście, korespondencyjnie lub skan e-mail.
W tytule przelewu należy zaznaczyć wybór miejsca wystawienniczego: „Nazwisko imię - Auchan” „Nazwisko imię - Millenium Hall” „Nazwisko
imię – Auchan i Millenium Hall”.
Adres firmy: Impresariat Rzeszów 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 17. Adres e-mail: info@impresariat.info
Konto: BOŚ BANK: 35 1540 1131 2113 9105 8946 0001
Zgłoszenia przyjmowane są do 4.04.2014
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i rezerwuję powierzchnię wystawienniczą.

.................................................................
(data, pieczęć i czytelny podpis)
W razie pytań bądź wątpliwości, prosimy o kontakt: Telefoniczny – 508-502-963 – Ula, 512-486-255 – Łukasz
E-mail: info@impresariat.info

