
Formularz zgłoszeniowy

Pakiet

Zamawiam następujące usługi:

2500 zł*

450 zł*

450 zł*

350 zł*

350 zł*

Nagranie i montaż filmu promocyjnego 
(30 s - 3 min)

Zamieszczenie krótkiej prezentacji 
firmy w mailingu

Zamieszczenie banera w mailingu 
dedykowanym dla targów ENEX

Profil wystawcy na portalu ENEX w sieci: 
dane adresowe, kontakt, prezentacja firmy, opis i zdjęcia 3 produktów/usług 
na stronie targów ENEX

Prezentacja wystawcy na portalu ENEX w sieci: dane adresowe, kontakt, opis i zdjęcia  
3 produktów/usług na stronie targów ENEX, prezentacja firmy w ramach programu „Premiery”:  
na żywo w studiu lub online, wystąpienie podczas wydarzenia online: osobiste ze studia lub zdalne 
(10-15 minut), logo na stronie enex.pl w sekcji „Na ENEX w sieci zapraszają”, logo w prezentacjach 
wyświetlanych podczas wydarzenia ENEX w sieci, logo w raporcie potargowym ENEX w sieci,  
gwarancja ceny stoiska podczas ENEX 2021, informacja w social mediach targów ENEX, informa-
cja o firmie z linkiem do strony www w materiałach prasowych wysyłanych  
do mediów branżowych, informacja w aktualnościach na stronie enex.pl, udział w konkursie 
„ENEX AWARD” (+ dodatkowa promocja w social mediach targów ENEX oraz na enex.pl),  
udostępnienie materiału filmowego po wydarzeniu

Zamieszczenie banera 
na stronie enex.pl 
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Pełna nazwa firmy

Ulica

Telefon

Telefon

Prezes Zarządu

PROSIMY O PODANIE DANYCH DO FAKTURY
JEŻELI SĄ INNE OD PODANYCH POWYŻEJ

NIP

Kod pocztowy Kraj

E-mail

E-mail

Osoba odpowiedzialna za udział w wydarzeniu

Miasto

Adres strony internetowej

nr i miejsce wpisu do rejestru sądowego lub ewidencji działalności

indywidualna
wycena

Targi Kielce SA, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, tel. (+4841) 365-12-31, enex@targikielce.pl
Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. PL 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537 Swift: PPABPLPKXXX

*podane ceny są cenami netto

enex



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług imprezy, której dotyczy formularz zgłoszeniowy* 
* zgoda dotyczy osób fizycznych i jednoosobowej działalności gospodarczej.

Wyrażam zgodę na udostępnienie innym podmiotom danych osobowych podanych na niniejszym formularzu dla celów realizacji 
usług targowych związanych z organizacją wystaw, targów, konferencji oraz innych imprez towarzyszących.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej i informacji 
związanych z marketingiem bezpośrednim.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do odwołania wyrażonych zgód. Sprzeciw dla przetwarzania danych do tych celów 
należy przekazać za pośrednictwem maila na adres: iod@targikielce.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Targów Kielce S.A.
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Targach Kielce S.A. znajdują się na stronie: http://www.targikielce.pl/polityka-
prywatnosci

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

Czytelny podpis

Czytelny podpis

Czytelny podpis

Data, czytelny podpis osoby upoważnionej 
do reprezentowania firmy

UWAGA: 
Brak pieczęci i podpisu
uniemożliwia realizację 
zamówienia

Pieczęć Firmy

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem  
dla uczestników targów dostępnym na www.targikielce.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail:
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