Warunki uczestnictwa wystawców ConExPest_2017
1. Miejsce, czas i godziny otwarcia wystawy
Miejsce : Hala Stulecia Wrocław ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
Kiedy:
Czwartek, 11 maja 2017 r.
Piątek , 12 maja 2017 r.
Godziny otwarcia: Czwartek, 11 maja 2014 wystawa czynna w godzinach 9,00 do 17,00
Piątek , 12 maja 2017 wystawa czynna w godzinach 9,00 do 15,00

2. Organizator:
Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji
00-324 Warszawa, ul. Karowa 31
Tel/fax : 0048 22 633 60 23
Tel kom: 0048 604 463 686
www.pspddd.pl
e-mail: biuro@deratyzacja.com.pl
3. Montaż i demontaż stoisk:
Warunki w tym dokładne daty montażu oraz demontażu stoisk zostaną podane w późniejszym
terminie.
Stoiska i wystawy nie mogą być częściowo lub całkowicie rozebrane do momentu zamknięcia
wystawy. W wypadku niedotrzymania powyższego warunku organizatorzy mogą nałożyć karę na
wystawcę w wysokości 500Euro i odmówić rezerwacji w przyszłych wystawach ConExPest.
4.Rejestracja wystawców:
Wystawcy rejestrujący się do 31 grudnia 2016 roku otrzymają rabat za wynajem stoiska w
wysokości 10%. Rabat nie dotyczy wszelkich dodatkowych wynajmowanych elementów
wyposażenia stoiska i dodatkowo domawianych powierzchni po 31 grudnia 2016. Oficjalna
rejestracja wystawcy następuje po wpłaceniu pełnej kwoty za wynajem stoiska. Stoisko można
zarezerwować przysyłając formularz rejestracyjny faxem lub mailem na adres Polskiego
Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji. Rejestracja i rezerwacja
stoisk następuje w kolejności zgłoszeń.
Rezerwację uznaje się za potwierdzoną w momencie wpłaty na konto Stowarzyszenia
Pracowników Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji 20 % sumy wynajmu powierzchni wraz z
zabudową . W przypadku rezygnacji z udziału w wystawie ConExPest 2017 wpłata z tytułu
rezerwacji nie podlega zwrotowi.
W przypadku nie spełnienia warunków żadne reklamacje nie będą rozpatrywane i nie będą
podstawą do występowania przeciwko organizatorowi.

5.Koszty uczestnictwa i wynajmu powierzchni wystawienniczej:
Podana cena obejmuje koszty wynajmu 1 m² powierzchni wraz ze standardową zabudową. W
przypadku rezygnacji z części zabudowy standardowej nie jest przewidziany zwrot za
niewykorzystane elementy zabudowy standardowej.

Zabudowa standardowa obejmuje:
wykładzina na stoisku kolor szary
lada 0,5m2
stół
krzesło 2szt.
1 szt. Gniazdo podwójne 230V 2kW
oświetlenie – lampa 1 szt.
fryz do nazwy firmy ( nazwa firmy może być wykonana za dodatkową opłatą)
Minimalna powierzchnia wystawiennicza to 4m² :
4m² EUR 120/m² netto plus 23% VAT
6m² EUR 120/m² netto plus 23%VAT
8m² EUR 120/m² netto plus 23%VAT
12m² EUR 120/m² netto plus 23%VAT
16 m2 EUR 120/m² netto plus 23%VAT
20 m2 EUR 120/m² netto plus 23%VAT
25m2 EUR 120/m² netto plus 23%VAT
Moduły stoisk podlegają łączeniu po uzgodnieniu z Organizatorem. Natomiast maksymalna
ilość m2 dla 1 wystawcy przeznaczona pod zabudowę nie może przekroczyć 32 m2.
Dla członków wspierających i członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia Pracowników
Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji przewidziany jest rabat w wysokości 10%
(Rabat udzielany wyłącznie dla członków po opłaceniu należnych składek członkowskich za rok
2017 do dnia 31 grudnia 2016 r. )
Koszty dodatkowych mediów/ wyposażenia stoisk:
Uwagi:
- Istnieje możliwość wynajęcia dodatkowych mediów: prądu, wody , internetu itp.
- Istnieje możliwość wynajęcia dodatkowych elementów wyposażenia stoisk
Koszty dodatkowych mediów i wyposażenia do uzgodnienia z Organizatorem.
6.Warunki płatności
Płatność za wynajem powierzchni wystawienniczej i ewentualnych dodatkowych elementów
wyposażenia stoiska należy dokonać przelewem na konto Polskiego Stowarzyszenia
Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji.
Opłata za stoisko musi wpłynąć na konto Stowarzyszenia najpóźniej w dwa tygodnie od dnia
otrzymania faktury za wynajem stoiska. Faktura może być dostarczona do wystawcy faxem,
mailem, za pośrednictwem poczty bądź kuriera. Jeżeli opłata nie dotrze rezerwacja jest
automatycznie anulowana i miejsce jest udostępniane do wynajmu. Wystawca musi zapewnić
organizatorowi potwierdzenie dokonanej zapłaty.

Nr konta PSPDDiD
Bank Millennium SA
IBAN : PL90 1160 2202 0000 0000 2918 6775
BIC/S.W.I.T. BIGBPLPWXXX

7.Przepustki dla wystawców
Organizator zapewnia przepustki dla wystawców w następujących ilościach
Powierzchnia wystawiennicza
Do
8m² 2 szt.
Do 16m²
3 szt.
Do 20m²
4 szt.
Do 32 m² 5 szt.

8. Przygotowanie, montaż i architektura stoiska.
Wystawca jest w pełni odpowiedzialny za stoisko wystawowe. Podłogi, ściany hali, słupy
konstrukcyjne, elementy instalacji wodnych, elektrycznych i przeciwpożarowych nie mogą być
malowane, dziurawione i zaklejane w żaden sposób. Ewentualne szkody wynikłe z
nieprzestrzegania tej zasady będą finansowo obciążały wystawcę. Wielkość szkody będzie
oceniana przez właściciela obiektu i nie będzie podlegała dyskusji.
Na stoiskach, na których występują słupy konstrukcyjne należy umożliwić do nich dostęp o
każdej porze. Słupów nie można zabudowywać .
9 Katalog targów oraz Lista wystawców i zamieszczanie reklam
Organizatorzy zamieszczą na stronie internetowej ConExPest.pl listę wystawców. Lista będzie
dostępna na stronie do momentu aktualizacji strony przez okres co najmniej 2 lata
Organizatorzy zapewnią również listę wystawców dla odwiedzających wystawę. Lista w
formacie A5 z opisem dostarczonym przez wystawcę ( maksymalnie jedna strona A5) będzie
dostępna dla odwiedzających bezpłatnie. Zostanie stworzony katalog targów, istnieje możliwość
zamieszczenia reklamy w katalogu po uzgodnieniu z Organiatorem:
Koszt reklamy jest następujący:
1 str A5 – 300,00 Euro plus 23% VAT
1/2 str A5 – 230,00 Euro plus 23%VAT

Odwiedzający
Zwiedzanie wystawy przez odwiedzających jest bezpłatne. Warunkiem wpuszczenia na teren
wystawy jest dokładne wypełnienie formularza odwiedzającego, pozostawienie go w biurze
organizatora wystawy i otrzymanie imiennej przepustki

