
Formularz zgłoszeniowy

MTT WROCŁAW 2022

INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W MTT WROCŁAW

KROK 1.
Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami.

KROK 2.
Podpisane i opieczętowane formularze należy wysłać e-mailem na patrycja@m�events.pl. Przesłanie Formularza tą drogą jest 
równoznaczne z podpisaniem umowy.

KROK 3.
Organizator prześle drogą e-mailową na adres wpisany przez Państwa w formularzu Potwierdzenie Zgłoszenia Udziału, 
podpisane formularze oraz fakturę proforma. Za datę zawarcia umowy uważa się datę wysłania Potwierdzenia Zgłoszenia 
Udziału. 

KROK 4.
Jeśli potrzebują Państwo umowy w oryginale, prosimy o przesłanie na adres siedziby Organizatora podpisanego Formularza, 
który opieczętujemy i odeślemy do Państwa. 

KROK 5.
Płatności należy dokonać na podstawie faktury proforma. Po wpłacie otrzymają Państwo rozliczenie zaliczki.

KROK 6.
Warunkiem odebrania stoiska na Targach jest dokonanie pełnej płatności najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem Targów. 
Płatności za umowy podpisane po tym terminie należy dokonać przelewem zabierając ze sobą na Targi dowód wpłaty do okaza-
nia w Biurze Targów. Ostatecznej płatności w tym przypadku można także dokonać gotówką w kasie Biura Targów w dniu 
montażowym. Warunkiem objęcia stoiska przez Wystawcę jest dokonanie wpłaty pełnej należności. 

KROK 7.
Faktura, która będzie rozliczeniem końcowym, zostanie wysłana w ciągu 14 dni od daty zakończenia Targów. 
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Strony, które należy wypełnić obowiązkowo, aby uzyskać miejsce podczas MTT to:

Str. 3/10 - DANE WYSTAWCY
Str. 4/10 - ZAMAWIANA POWIERZCHNIA  

Strony, które należy wypełnić dodatkowo w razie zamówienia usług dodatkowych:

Str. 5/10 - FORMULARZ UDZIAŁU WSPÓŁWYSTAWCY (jeśli wraz z Państwa firmą na tym samym stoisku wystawia się pod 
swoją nazwą jeszcze inny podmiot gospodarczy)
Str. 6/10 - UWAGI DOT. ZABUDOWY STOISKA
Str. 7/10 - FORMULARZ WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO, PRZYŁĄCZY I USŁUG GRAFICZNYCH 
Str. 8/10 - KATALOG TARGOWY
Str. 9/10 - REKLAMA I USŁUGI DODATKOWE

Organizator: 
MTT Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25,
50-078 Wrocław, NIP 897 177 89 53

Adres korespondencyjny
MTT Sp. z o.o., ul. Podwale 62a/01 
50-010 Wrocław

Osoba kontaktowa:
Patrycja Stopczyk-Zając
patrycja@mttevents.pl , Tel.  +48 534 800 280 

Targi Turystyki 4-6 marca 2022
Stadion Wrocławi czasu wolnego



„Kryształowe Orły” już na stałe wpisały się w program wrocławskich Targów. Nagrody te mają być podkreśleniem 
zasług i wyjątkowości działań w sektorze turystyki. 

Turystyka w naszym kraju nieustannie się rozwija, pojawiają się nowe produkty, usługi, część z nich wyjątkowo 
atrakcyjne. Warto zatem nagradzać starania i dobre pomysły. Targi są do tego doskonałą okazją.

Udział w konkursie będzie również szansą na zdobycie atrakcyjnych nagród. Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają 
od organizatora m.in. stoisko targowe o powierzchni 4m2 do wykorzystania podczas następnej edycji targów.

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 12 lutego 2022 roku poprzez formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia mogą 
przesyłać sami zainteresowani, jak i osoby trzecie zgłaszając inne podmioty lub osoby.
Więcej na www.mttwroclaw.pl

Wszystkie nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora.

Nagroda przyznawana w kategoriach :

1. Produkt regionalny
Produkty charakterystyczne dla danego regionu, wytwarzane rzemieślniczo. Mogą być to zarówno produkty 
spożywcze jak i inne - np. dekoracyjne.

2. Atrakcja turystyczna
Miejsce lub usługa o charakterze turystycznym lub z założenia umożliwiające spędzenie czasu wolnego, dostępna 
dla szerokiego grona odbiorców.

3. Wydarzenie cykliczne - związane z turystyką lub produktem turystycznym
Wszelkiego typu wydarzenia jedno- bądź wielodniowe, związane z produktem turystycznym, produktami region-
alnymi, fes�wale podróżnicze, imprezy turystyczne. Zgłaszane wydarzenie musi mieć odbyte co najmniej 2 edycje i 
planowane kolejne.

Nagroda główna - 4m2 powierzchni niezabudowanej na następnych targach, statuetka.

Jury wybiera po pięć najlepszych zgłoszeń, których beneficjenci zostają zaproszeni na oficjalne rozdanie nagród 
Podczas Targów. Tam, na miejscu ogłoszony zostanie zwycięzca. 

Kryształowy Orzeł
MTT Wrocław 2022
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Budowa i demontaż stoisk

Montaż stoisk własnych: 2.03. w godz. 8.00-19.00
Zagospodarowanie stoisk przygotowanych przez Organizatora: 3.03. 14.00-19.00 oraz 4.03 w godz. 8.00-09:30
Demontaż stoisk: 6.03 w godz. 16.00-24.00. Opuszczenie stoiska przed godziną 16:00 jest zabronione pod groźbą kary 
finansowej - 1000zł. Dodatkowo firma traci możliwość uzyskania rabatów przy następnej edycji targów.

W uzasadnionych przypadkach powyższe godziny mogą ulec wydłużeniu za zgodą Organizatora, po wcześniejszym pisemnym 
zgłoszeniu takiej konieczności. Za pracę bez uzgodnienia dodatkowych godzin bądź przekroczenie uzgodnionych terminów 
pobierana jest opłata w wysokości 50 PLN za każdą rozpoczętą godzinę.

Ochrona stoisk

Teren targowy jest chroniony przez Organizatora w dniu montażu (czwartek) w godz. 20.00-8:00 i w pierwszy i drugi dzień 
targowy (piątek, sobota) w godz. 18.00-9:00. W ostatni dzień Targów (niedziela) Organizator nie gwarantuje ochrony podczas 
demontażu w godz. 16:00-24:00.
Ochrona stoisk w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę jest zapewniona tylko i wyłącznie po zdaniu stoiska protokołem 
firmie ochroniarskiej. 

Pokazy na stoiskach

Organizowanie na stoisku pokazów wymaga udzielenia na nie zgody Organizatora. Pokazy muszą odbywać się tylko                                 
w  zamkniętej części stoiska i nie mogą powodować gromadzenia się zwiedzających w ciągach komunikacyjnych ani na 
sąsiednich stoiskach. Dozwolone jest używanie sprzętu nagłośnieniowego, przy czym maksymalne natężenie hałasu na stoisku 
nie może przekroczyć 70 dB.  Zabronione jest kierowanie kolumn głośnikowych w stronę ciągów komunikacyjnych i sąsiednich 
stoisk. Wystawcy, którzy zechcą zaprezentować swoją ofertę szerszej publiczności, mają możliwość współtworzenia programu 
artystycznego na scenie głównej.

Terminy i godziny otwarcia Obiektu Targowego

Biuro targów na terenie Hali

Czwartek – czynne 14.00-19.00 (dzień montażowy), piątek –  8.00-17.15, sobota – 9.30-18.15 , niedziela – 9.30-16.30

Karty wstępu, zaproszenia
Odbioru identyfikatorów (kart wstępu) oraz zaproszeń można dokonywać w Biurze Organizatora na Obiekcie Targowym, w 
przeddzień rozpoczęcia Targów (dzień montażowy). Identyfikatory można odebrać również w dzień rozpoczęcia Targów w 
biurze targów, do godz. 9:45. Zaproszenia nieodebrane w dniu montażowym należy odebrać w dzień rozpoczęcia Targów w 
Biurze Organizatora.

PAMIĘTAJ - TARGI to nie tylko stoisko!

Proponujemy Państwu dodatkowe, bezpłatne formy promocji - m.in. przekazanie nagród na konkursy targowe, udział w grze 
Targowej, współtworzenie programu sceny głównej i programu targów. Masz ciekawy pomysł? Powiedz nam o nim.            

Szykujesz ciekawą atrakcję na stoisku lub konkurs z nagrodami? Napisz do nas, a my zamieścimy to na stronie www targów, 
czy na profilu facebook. Wspólnie zbudujmy atrakcyjną i ciekawą formę targów!

Dla Wystawców: 
 
   3.03 – 9.00-19.00 (w trakcie montażu stoisk)
   4.03 – 8.00-17.30
   5.03 – 9.30-18.30
   6.03 – 9.30-24.00 (do końca demontażu stoisk)

Dla odwiedzających:  
    
4.03 – dzień otwarty dla odwiedzających 10.00-17.00
5.03 – dzień otwarty dla odwiedzających 10.00-18.00              
6.03 – dzień otwarty dla odwiedzających 10.00-16.00
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demontażu w godz. 16:00-24:00.
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Organizowanie na stoisku pokazów wymaga udzielenia na nie zgody Organizatora. Pokazy muszą odbywać się tylko                                 
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Czwartek – czynne 14.00-19.00 (dzień montażowy), piątek –  8.00-17.15, sobota – 9.30-18.15 , niedziela – 9.30-16.30
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Osoba kontaktowa odpowiedzialna za MTT

imię i nazwisko

e-mail                    telefon

stanowisko

Osoba reprezentująca Państwa stoisko podczas MTT - wypełnić jeśli jest to  inna osoba niż powyżej

imię i nazwisko

e-mail                    telefon

stanowisko

Dane do faktury - wypełnić jeżeli płatnikiem jest inna firma niż wystawca

Nazwa

Ulica                   Kod i miejscowość

NIP                            Telefon  

Ogólne warunki płatności i ochrona danych osobowych

Dla zgłoszeń objętych rabatami za wczesną rezerwację stoiska płatność 30% w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury proforma, kolejne 30% do 
31.12.2021. Podostała kwota (40%) płatna do 4.02.2022
Płatność do umów zawartych od 1.01.2022 - ciągu 7 dni od daty otrzymania e-mailem Potwierdzenia Zgłoszenia Udziału od Organizatora, na podstawie  
wysłanych faktur proforma należy wpłacić kwotę stanowiącą 50% wartości bru�o wynikającej ze Zbiorczego Formularza Zgłoszenia Udziału. Pozostałe 50% 
należy wpłacić w terminie nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia targów (liczy się data zaksięgowania na koncie Organizatora). Płatności za umowy 
podpisane po tym terminie należy dokonać przelewem zabierając ze sobą na Targi dowód wpłaty do okazania w Biurze Targów. Ostatecznej płatności w tym 
przypadku można także dokonać gotówką w kasie Biura Targów w dniu montażowym*. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą w ciągu 14 dni od daty 
zakończenia targów. Warunkiem objęcia stoiska przez Wystawcę jest dokonanie wpłaty pełnej należności. 

1) administratorem danych osobowych jest MTT sp. z o.o.   2) kontakt w sprawie Ochrony Danych – patrycja@m�events.pl    3) dane osobowe przetwarzane 
będą w celu przeprowadzenia usług promocyjnych na Targach turystycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   4) odbiorcami danych osobowych Gości będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług    5) dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat    6) Każdy ma  prawo 
do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych   7) Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa 
podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy. Osoba dokonująca zgłoszenia poprzez niniejszy formularz wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z pkt. 3.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem MTT, przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi oraz kartą informacyjną będącymi integralną częścią Zgłoszenia i akceptuję ich postanowienia 
(do pobrania na www.m�wroclaw.pl). Oświadczam, że przejmujemy zobowiązania wynikające z zamówienia w przypadku, gdy wskazany przez nas Płatnik nie ureguluje należności wynikających ze 
Zbiorczego Formularza Zgłoszenia Udziału. Upoważniam Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

DANE WYSTAWCY  - na te dane wystawimy fakturę, chyba, że płatnikiem jest inna firma

Nazwa

Ulica

Kod i miejscowość                                                                                                        NIP       

................................
Data i miejsce

................................
Pieczątka organizatora

................................
Podpis osoby upoważnionej od strony wystawcy

................................
Pieczątka wystawcy

obowiązkowa 3/10

Faktura elektroniczna Faktura papierowa
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STOISKO WYSTAWCY

................................
Data i miejsce

................................
Pieczątka organizatora

................................
Podpis osoby upoważnionej od strony wystawcy

................................
Pieczątka wystawcy

Opłata rejestracyjna

Nazwa Stoiska - nazwa na fryz, na listę wystawców, na stronę www itp. - prosimy wypełnić czytelnie, rozróżniają wielkość liter

400 zł

Dodatkowe zaproszenie na bankiet 130 zł ilość:

Metraż Cena nettoUwagiCena 
powierzchni

dopłatę należy obliczyć
od ceny powierzchni, 

bez zabudowy

Zabudowa
stoiska

Typ
powierzchni

TAK

Koszt zabudowy
80zł/m2

4m2 *

6m2

8m2

9m2

12m2

15m2

1800 zł

2700 zł

3600 zł

4050 zł

5400 zł

6750zł

320 zł

480 zł

640 zł

720 zł

960 zł

1200 zł

Szeregowy
bez dopłat

Narożny
+5% 

Frontowy
+10% 

Wyspowy
+15% 

wybrana
powierzchnia

(X)

obowiązkowa dla wszystkich Wystawców, obejmuje umieszczenie nazwy Wystawcy na stronie internetowej 
Targów, wpis do katalogu targowego, Identyfikatory w podstawowej ilości, 2 zaproszenia na Bankiet, 

bezpłatny parking dla 1 samochodu na dni targowe

ponad 2 gwarantowane w 
opłacie rejestracyjnej

Zamawiam dodatkowo: 

Zamawiam
dodatkowo: 

x 15zł

x 25złm2

Suma netto:................................................................................................. + 23% VAT (prosze wpisać sumę kwot z tej strony formularza)

Wystawca zobowiązuje się się po zakończeniu targów zwrócić wypożyczone urządzenia i rekwizyty przedstawicielowi Organizatora, który
potwierdzi ich odbiór. Zobowiązuje się również pokryć wszystkie koszty powstałe w wyniku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonych urządzeń.

w przypadku nie wybrania koloru standardem jest wykładzina szara.

Kolor wykładziny:  szara          zielona           inny kolor +25zł/m2

obowiązkowa 4/10

Cena powierzchni niezabudowanej zawiera przyłącze prądu 230V do 3kw.
Obowiązkowo powierzchnię należy pokryć wykładziną we własnym zakresie lub domówić ją poniżej.  
Wyposażenie dodatkowe (np.  stoliki, krzesła) można domówić na stronie 7/10. Szczegóły standardu zabudowy znajdują się na stronie 6/10.
Rabaty sezonowe oraz dopłaty dotyczą tylko ceny powierzchni. Nie dotyczą kosztów zabudowy.
* stoiska o tym metrażu występują tylko w zabudowie szeregowej, brak możliwości zakupu stoiska 4m2 narożnego, frontowego i wyspowego.

NIE

Większa powierzchnia: należy przeliczyć i uzupełnić powyższe pola - metraż, typ powierzchni, ew. zabudowę stoiska, 

450zł/m2 80zł/m2

Podstawowe ilości identy�katorów:
Stoiska do 6m2 - 2 szt., do 12m2 - 3 szt., do 20m2 4 szt., powyżej 21m2 -  5 szt. 
Stoiska regionalne i państwowe powyżej 30m2 - ustalenia indywidualne.

Ponad podstawową ilość identy�katorów.
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x 15zł

Suma netto:................................................................................................. + 23% VAT (prosze wpisać sumę kwot z tej strony formularza)

................................
Data i miejsce

................................
Pieczątka organizatora

................................
Podpis osoby upoważnionej od strony wystawcy

................................
Pieczątka wystawcy

WSPÓŁWYSTAWCY
Prosimy o wypełnienie poniższych pól, jesli na Państwa stoisku będą współwystawcy. Ich udział jest bezpłatny, można jednak 
zamówić dodatkowo płatne elementy. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich współwystawców. Jeśli liczba 
współwystawców jest większa, prosimy o wypełnienie tej strony w odpowiedniej liczbie kopii.

Osoba reprezentująca współwystawcę podczas MTT

imię i nazwisko

e-mail                    telefon

stanowisko

Napis na fryzie 100 zł

Ilość identy�katorów:  

Zaproszenie na bankiet 130 zł

Opcja dodatkowa Cena Uwagi Ilość
Nazwa współwystawcy na fryzie stoiska - stoisko musi posiadać wolną 

przestrzeń na fryzie

Nazwa

Ulica

Kod i miejscowość                                                                                                        NIP       

Nazwa współwystawcy - nazwa na fryz i do spisu wystawców. - prosimy wypełnić czytelnie, rozróżniają wielkość liter

Opłaty za usługi dodatkowe wpółwystawcy opłaca:

Wystawca Współwystawca
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Pieczątka organizatora
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Podpis osoby upoważnionej od strony wystawcy

................................
Pieczątka wystawcy

SZKIC POGLĄDOWY STOISKA ZABUDOWANEGO

Stoisko 4 m²:
ścianki, fryz z nazwą firmy, 
wykładzina, lada 50cm x 50cm, 
krzesło, kosz, punkt świetlny, jedno 
podwójne gniazdko 230V

Stoisko 6 m²:
ścianki, fryz z nazwą firmy, wykładzina, 
lada 100cm x 50cm, stół i 2 krzesła, kosz, 
punkt świetlny 2 szt., jedno podwójne 
gniazdko 230V

Stoisko 8 m²:
ścianki, fryz z nazwą firmy, wykładzina, lada 
100cm x 50cm, stół i 3 krzesła, kosz, punkt 
świetlny 2 szt., jedno podwójne gniazdko 
230V

Stoisko 9 m²:
ścianki, fryz z nazwą firmy, 
wykładzina, lada 100cm x 50cm, stół 
i 3 krzesła, kosz, punkt świetlny 3 
szt., jedno podwójne gniazdko 230V

Stoisko 12 m²:
ścianki, fryz z nazwą firmy, wykładzina, 
lada 100cm x 50cm, stół i 4 krzesła, 
kosz, punkt świetlny 3 szt., jedno 
podwójne gniazdko 230V

Stoisko 15 m²:
ścianki, fryz z nazwą firmy, wykładzina, lada 
100cm x 50cm, stół i 4 krzesła, kosz, punkt 
świetlny 4 szt., jedno podwójne gniazdko 230V

UWAGI DOT. ZABUDOWY STOISKA - Narysuj, jak mamy zbudować Twoje stoisko

Ścianka

Zaplecze

Drzwi

Kotara

Lada

Stół

Krzesło

Punkt świetlny

Gniazdko elektryczne

Hoker

Kosz

Komentarze

1   2    3     4       5       6  7   8    9

1

2

3

4

5

6

m

m
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Suma netto:................................................................................................. + 23% VAT (prosze wpisać sumę kwot z tej strony formularza)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Przedmiot/usługa Cena w zł Ilość Suma
Logo na fryzie stoiska
Dodatkowa nazwa stoiska na drugim fryzie

Lada informacyjna z półką (50x50cm,wys.100cm)
Lada informacyjna z półką (100x50cm,wys.100cm)
Lada informacyjna łukowa (wys.100cm)
Podest ekspozycyjny (100x100cm)
Podest ekspozycyjny (100x50cm)
Regał otwarty (100x50cm, wys.250 cm, 3 półki)
Regał oszklony (100x50cm, wys.250 cm, 3 półki)
Stół okrągły (jak w standardzie stoiska)
Krzesło tapicerowane (jak w standardzie stoiska)
Stołek barowy (hoker)
Sza�a 
Półka 
Stojak na ulotki 
Wieszak
Kosz na śmieci
Lodówka 
Wieszak na TV
Ścianka stoiska 1m 

Przyłącze 1 faz. 230V (do 3 kW)
Przyłącze 3 faz. 380V (do 18kW)
Przyłącze 3 faz. 380V (pow. 18kW)
Montaż dodatkowego gniazda 1 faz. 230V
Punkt świetlny
Halogen
Przebudowa stoiska

Grafiki
Foliowanie jednobarwne (wydruk i wyklejenie ścian folią)
Foliowanie full kolor (wydruk i wyklejenie ścian folią)
x- baner reklamowy 80x180cm

Zaplecze (w narożniku stoiska) 
Zaplecze 1m2 z drzwiami (na klucz)
Zaplecze 1m2 z kotarą materiałową
dodatkowy 1m2 zaplecza (dodatkowa ściana)

100
100

65
85

135
120
65

120
300
70
35
60
80
40
70
20
15

300
250
60

160/szt.
220/szt.
350/szt.
40/szt.
35/szt.
70/szt.

50

50/m²
130/m²

150zł/szt

180 /szt
100 /szt
60 /szt
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Dodatkowa reklama w Katalogu Cena za szt. Ilość Suma

KATALOG TARGOWY
Katalog targowy  będzie wyłącznie w formie elektronicznej i dostępny będzie na stronie internetowej targów.

Treść wpisu powinna zawierać: nazwę, adres, stronę www, adres e-mail, nr tel/fax oraz nr komórkowy oraz treść 
oferty handlowej do 600 znaków maszynopisu w języku polskim i 600 w języku angielskim, licząc ze spacjami                   
i znakami interpunkcyjnymi. Wystawca może, na własne życzenie, zrezygnować z wpisu w języku angielskim. W tej 
sytuacji ma do wykorzystania jedynie 600 znaków. Organizator nie ingeruje w treść przesłanego tekstu. W 
przypadku nie zachowania standardów wpis zostanie zunifikowany, a dane mogą być niekompletne.

Wymagania: Format MS Word (.doc) Wymagana czcionka: Times New Roman. Rozmiar: 12pkt Prosimy nie używać 
pogrubień, podkreśleń, wyśrodkowań ani żadnych innych stylów formatowania. Akceptujemy wpisy w dokumencie 
txt. Logotyp w wersji kolorowej prosimy załączyć osobno (nie w dokumencie .doc) jako format jpg, png, eps lub ai.

Termin nadsyłania wpisów: 5.02.2022 na adres e-mail: patrycja@m�events.pl. Wpisy przesłane po tym terminie 
mogą nie zostać dodane do katalogu, a opłata nie będzie zwracana. Dotyczy to również przypadku nie przesłania 
wpisu.

Reklama kolorowa cała strona

Reklama kolorowa pół strony

Treść wpisu do katalogu powyżej 1200  znaków za kolejne 60 znaków

800 zł/szt.

400 zł/szt.

20 zł/za 60 znaków
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Suma netto:................................................................................................. + 23% VAT (prosze wpisać sumę kwot z tej strony formularza)
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Treść wpisu powinna zawierać: nazwę, adres, stronę www, adres e-mail, nr tel/fax oraz nr komórkowy oraz treść 
oferty handlowej do 600 znaków maszynopisu w języku polskim i 600 w języku angielskim, licząc ze spacjami                   
i znakami interpunkcyjnymi. Wystawca może, na własne życzenie, zrezygnować z wpisu w języku angielskim. W tej 
sytuacji ma do wykorzystania jedynie 600 znaków. Organizator nie ingeruje w treść przesłanego tekstu. W 
przypadku nie zachowania standardów wpis zostanie zunifikowany, a dane mogą być niekompletne.

Wymagania: Format MS Word (.doc) Wymagana czcionka: Times New Roman. Rozmiar: 12pkt Prosimy nie używać 
pogrubień, podkreśleń, wyśrodkowań ani żadnych innych stylów formatowania. Akceptujemy wpisy w dokumencie 
txt. Logotyp w wersji kolorowej prosimy załączyć osobno (nie w dokumencie .doc) jako format jpg, png, eps lub ai.

Termin nadsyłania wpisów: 5.02.2022 na adres e-mail: patrycja@m�events.pl. Wpisy przesłane po tym terminie 
mogą nie zostać dodane do katalogu, a opłata nie będzie zwracana. Dotyczy to również przypadku nie przesłania 
wpisu.

9/10REKLAMA I USŁUGI DODATKOWE

Przedmiot Cena za szt. Ilość Suma

Banner gra�czny na stronie targów - statyczny

Aktywny link ze strony targów do strony Wystawcy

Reklama na ekranach (gra�ka lub �lm do 30s)

Stand/potykacz/roll-up w Hali (ustawienie)

Możliwość dystrybucji materiałów reklamowych 

Własny balon reklamowy – ustawienie

Wynajem sali konferencyjnej

Usługi gra�czne (gra�ki na stoiska, reklamy w katalogu)

Ulotki reklamowe A5, 5000szt., druk dwustronny, gramatura 130

Ulotki reklamowe A4, 5000szt., druk dwustronny, gramatura 130

Możliwośc zamówienia innych wydruków reklamowych z dostawą na stoisko - wg wyceny indywidualnej

300 zł /m-c

150 zł

600zł /3 dni

200 zł/3 dni

500 zł/3 dni

700 zł/3 dni

400 zł/ godz.

od 100 zł

500zł

800zł

Specyfikacja techniczna dotycząca reklam znajduje się w załączniku pt. „Katalog i reklamy” do pobrania na stronie 
www.m�wroclaw.pl. Ze względu na ograniczoną ilość pozycji reklamowych, Państwa zamówienie zostanie 
potwierdzone przez Organizatora.

Sala konferencyjna wyposażona jest w: nagłośnienie (mikrofon + głośniki), projektor mul�medialny, ekran, krzesła. 
Dzień, godzina, tematyka pokazu zostanie skonsultowana z Państwem telefonicznie. 
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wkład 196x31,2 cm 

1m

wkład 97x31,2 cm 

0,5 m

wkład 
47,5x31,2 cm 

Ścianka 1m Ścianka 0,5m
Lada

Fryzy

Wymiary zabudowy targowej - przygotowanie plików do wyklejenia stoisk targowych

Dane techniczne plików:
- Barwy kolorystyczne CMYK
- 150 DPI
- format TIFF z kompresją LZW, bez warstw

Organizator: 
MTT Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25,
50-078 Wrocław, NIP 897 177 89 53

Adres korespondencyjny
MTT Sp. z o.o., ul. Podwale 62a/01 
50-010 Wrocław

Osoba kontaktowa:
Patrycja Stopczyk-Zając
patrycja@mttevents.pl , Tel.  +48 534 800 280 

Targi Turystyki 4-6 marca 2022
Stadion Wrocławi czasu wolnego


