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USŁUGI REKLAMOWE DLA FIRM NIE BĘDĄCYCH WYSTAWCAMI

11-13 kwietnia 2019, Kraków
27. MIĘDZYNARODOWE TARGI STOMATOLOGICZNE W KRAKOWIE KRAKDENT®
nazwa firmy ................................................................................................................................................................................................................................
pełny adres do faktury .................................................................................................................................................................................................................
pełny adres do korespondencji ....................................................................................................................................................................................................
tel. .............................................................. fax ......................................................... NIP/EU VAT ..............................................................................................
Nr KRS/ ewidencji przedsiębiorców (prosimy o załączenie aktualnego odpisu KRS) nr .......................................... data nadania ................................................
zarejestrowana w .......................................................................................................................................................................................................................
osoba do kontaktu.................................................................................................................................. tel. kom. ......................................................................
e-mail do kontaktu ....................................................................................................................................................................................................................
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ZAMÓWIENIE DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

££
££
££
££
££

2

Dystrybucja materiałów reklamowych wśród gości targowych (obsługa własna, maks. 2 osoby) ______________________ 1500 zł + 23% VAT
Dystrybucja materiałów reklamowych wśród uczestników KRAKDENT-edu (w torbach zjazdowych)_____________________ 1400 zł + 23% VAT
Dystrybucja materiałów reklamowych wśród uczestników Kongresu Dental Spaghetti (w torbach zjazdowych)______________ 500 zł + 23% VAT
Dystrybucja materiałów reklamowych wśród wystawców (obsługa przez organizatora targów)_______________________ 500 zł + 23% VAT
Wyłożenie materiałów reklamowych dla zwiedzających w wyznaczonym przez TwK miejscu_________________________ 600 zł + 23% VAT

WYNAJĘCIE HOSTESS DO DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH NA TARGACH

££ Wynajem 1 hostessy na 1 dzień pracy (7h) _______________________________________________________ 400 zł + 23% VAT
££ Wynajem 1 hostessy na 2 dni pracy ___________________________________________________________ 600 zł + 23% VAT
££ Wynajem 1 hostessy na 3 dni pracy ___________________________________________________________ 900 zł + 23% VAT
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ZAMÓWIENIE DODATKOWEJ FORMY PROMOCJI

££
££
££
££
££

4

Baner reklamowy (wyświetlany przez min. 30 dni) na www.krakdent.pl _____________________________________ 800 zł + 23% VAT
Baner reklamowy (wyświetlany przez min. 30 dni) na www.dentalspaghetti.pl ________________________________ 400 zł + 23% VAT
Ekspozycja planszy, baneru ........... m2 na terenie targów ____________________________________________ 600 zł/m2 + 23% VAT
Ekspozycja roll-up’u na terenie targów, proszę podać numer wybranego miejsca ........................................_______________ 500 zł/szt. + 23% VAT
Reklama na ulotce targowej rozprowadzanej wśród zwiedzających wraz z biletem wstępu*:
££ wymiary: 118x167 mm + po 3 mm spadu ___________________________________________________ 1500 zł + 23% VAT
££ wymiary: 236x167 mm + po 3 mm spadu ___________________________________________________ 2000 zł + 23% VAT
££ wymiary: 236x334 mm + po 3 mm spadu ___________________________________________________ 3000 zł + 23% VAT

SPONSORING

££ J esteśmy zainteresowani sponsoringiem Międzynarodowego Kongresu Dental Spaghetti i/lub kursów medycznych odbywających się w obrębie
KRAKDENT-edu, prosimy o przesłanie oferty.
££ Jesteśmy zainteresowani sponsoringiem poszczególnych imprez targowych oraz umieszczeniem reklam w pawilonach wystawowych TwK, prosimy
o przesłanie oferty.
OPŁATY

Płatności należy dokonywać na konto Targów w Krakowie Sp. z o.o. na podstawie faktury pro-forma: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. II ODDZIAŁ
W KRAKOWIE, Nr 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001 (IBAN: PL21 1930 1220 2610 0623 1875 0001, SWIFT: POLUPLPR)

data

pieczęć firmy

podpis osoby upoważnionej do zawierania umów

Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9 • tel. (+4812) 6519027, (+4812) 6441203 • e-mail: simon@targi.krakow.pl, krakdent@targi.krakow.pl • www.krakdent.pl
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ZGODY

11-13 kwietnia 2019, Kraków
27. MIĘDZYNARODOWE TARGI STOMATOLOGICZNE W KRAKOWIE KRAKDENT®

!

Administratorem Danych Osobowych (Administrator) są Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9. Administrator
powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email: iod@targi.krakow.pl
Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora:
1. W celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy,
2. W pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów
Sprzedawcy, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
3. .Gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
4. Na podstawie zgody udzielonej w treści, wyłącznie w konkretnie wskazanym w tej zgodzie celu
Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego Sprzedawcy, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu
bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Klient ma prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza postanowienia ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016. Odbiorcą danych
jest Administrator. Dane osobowe Klienta mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji usług na
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności
podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych. Podanie przez Klienta
danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi towarów/usług najlepiej dopasowanych.
Niniejsze dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem.
WYRAŻAM ZGODĘ:
££ (obowiązkowa) na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji umowy
££ na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, w tym telefonów i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego
££ na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
££ na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych po zakończeniu umowy
££ na wykorzystanie mojego adresu email w celu korzystania z usługi „Newsletter”
££ na profilowanie w celu zaproponowania najlepszej dedykowanej oferty
Powyższe zgody obejmują przetwarzanie danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel przetwarzania.
Czytelny podpis Klienta:
..................................................................................................................................

data

pieczęć firmy

podpis osoby upoważnionej do zawierania umów

Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9 • tel. (+4812) 6519027, (+4812) 6441203 • e-mail: simon@targi.krakow.pl, krakdent@targi.krakow.pl • www.krakdent.pl
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