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Pieczęć firmy / Company stamp

UWAGA: Brak pieczęci i podpisu 
uniemożliwia realizację zamówienia

NOTE: The lack of stamp or signature
makes the order invalid

Konto /   Bank account: BNP Paribas Bank Polska S.A.
22 1750 1110 0000 0000 0568 3537 Swift: RCBWPLPWPL 

Data, czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
Date, authorised to represent the company person’s signature

Nazwa firmy, ulica, kod, miejscowość, państwo
Company name, street, post code, city, country

1.

2.

3.

4.

W przypadku większej ilości współwystawców / firm reprezentowanych 
prosimy o skopiowanie tej strony i czytelne wypełnienie kopii.

If there is more than 4 co-exhibitors / represented companies please make
a xero-copy of page 8b and fill in the copy. Please fill in your application legibly.

 WSPÓŁWYSTAWCA**:
wpis do katalogu pod 

tekstem Wystawcy, wpis
do katalogu internetowego
(o ile będzie publikowany)

FIRMA 
REPREZENTOWANA*:

wpis do katalogu pod 
tekstem Wystawcy, wpis

do katalogu internetowego
(o ile będzie publikowany)

* z wyłączeniem przypadków opisanych na 1 stronie / * excluding the cases described on page 1
Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT* / The above prices are net prices to which VAT* should be added

REPRESENTED 
COMPANY*:

entry for the catalogue 
below entry of Exhibitor, 

entry for the internet 
catalogue (provided 
that it is published)

CO-EXHIBITOR**:
entry for the catalogue 

below entry of Exhibitor, 
entry for the internet 
catalogue (provided 
that it is published)

WSPÓŁWYSTAWCA**:
wpis do katalogu, karty Wystawca,
1 karta parkingowa, 2 zaproszenia 

na bankiet, wpis do katalogu 
internetowego 

(o ile będzie publikowany)

CO-EXHIBITOR**:
catalogue entry, Exhibitor passes, 

1 parking pass, 2 invitations to 
banquet, entry for the internet 

catalogue 
(provided that it is published)

PŁATNE / CHARGEABLE BEZPŁATNIE / FREE OF CHARGE

350 PLN

350 PLN

350 PLN

350 PLN

Pełna nazwa firmy do katalogu
Full Company Name for the catalogue

Wpis firmy powinien się znaleźć pod literą:
Exhibitor’s entry should be under a letter:

1.

2.

3.

Telefon
Telephone

Ulica
Stree:

Miasto
City

Fax

Kod
Post code

e-mail Adres strony internetowej
Website

Państwo
Country

FIRMY REPREZENTOWANE* NA STOISKU WYSTAWCY / COMPANIES REPRESENTED* AT THE EXHIBITOR’S STAND

WSPÓŁWYSTAWCY** / CO-EXHIBITORS**

Zwolnione z opłaty rejestracyjnej / Free of registration charge

*Firma Reprezentowana - firma, której produkty prezentuje Wystawca
**Współwystawca - firma obecna na stoisku Wystawcy z obsługą
(min. 1 osoba), wydzielonym miejscem i prezentująca swoje wyroby

*Represented Company - company whose products are presented by Exhibitor
**Co-Exhibitor - company presents on the Exhibitor stand (min. 1 person and
allowed area) and presenting its products

ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY / FIRMY REPREZENTOWANEJ
CO-EXHIBITORS / REPRESENTED COMPANIES

SACROEXPO
27-29.09.2021

Targi Kielce / Kielce Trade Fairs
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Poland, tel.(+4841) 365-12-12, fax (+4841) 365-13-12

e-mail: info@sacroexpo.pl, www.sacroexpo.pl
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