OFERTA UDZIAŁU W TARGACH IMM COLOGNE
14 - 20 stycznia 2019 r.
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. organizuje stoisko wystawiennicze na targach IMM, w formie wyspy o powierzchni
75m2 zlokalizowane w hali 4.1 kompleksu Koelnmesse, pod roboczym szyldem DESIGNED in POLAND z możliwością
indywidualnej prezentacji oferty polskich firm z branży meblarskiej. Do udziału w stoisku zapraszamy polskie firmy,
producentów i projektantów oferujących meble wyróżniające się na tle współczesnego asortymentu światowego. Chcemy
pokazać przykłady polskich mebli użytkowych o unikalnym wzornictwie, funkcjonalności, jakości.
Prezentacja oferty Przedsiębiorcy w ramach stoiska DESIGNED in POLAND jest możliwa pod warunkiem wynajęcia
powierzchni wystawienniczej. PAIH S.A. oferuje możliwość wynajęcia min. powierzchni 5 m2 (lub wielokrotności tego
metrażu) na stoisku o całkowitej powierzchni 75 m2, na której wystawca może umieścić jeden lub jeśli pozwolą na to wymiary
kilka produktów oraz własne materiały promocyjne.
Szczegółowe informacje nt. targów IMM COLOGNE 2019: http://www.imm-cologne.com/

W ramach oferty PAIH S.A., Przedsiębiorca korzysta z:
1)

możliwości ekspozycji swojej oferty/produktów na wynajętej powierzchni,

2)

możliwości prezentacji materiałów promocyjnych,

3)

korzystania z trwałych elementów zabudowy ekspozycyjnej (podesty, ściany itp) w zakresie uzgodnionym
z PAIH S.A.,

4)

korzystania z mediów (energii elektrycznej i internetu),

5)

korzystania z części wspólnej stoiska (ciągi komunikacyjne, zaplecze, serwis kawowy),

6)

korzystania z obsługi hostess posługujących się językiem niemieckim.

Szacunkowe koszty udziału w targach
Wynajem 5 m2 indywidualnej powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową i zapleczem w ramach stoiska
narodowego.
Pakiet 5 m2 obejmuje: dostęp do mediów - elektryczność, internet, możliwość odpowiedniej ekspozycji mebli, zapewnienie
czystości stoiska, zaprojektowanie i wykonanie zabudowy ekspozycyjnej zharmonizowanej ze stoiskiem wspólnym,
wykonanie demontażu stoiska, ubezpieczenie stoiska. PAIH S.A. zapewnia obsługę stoiska, do której obowiązków będzie
należało przekazywanie informacji o ofercie każdej z firm.

Łączne szacunkowe koszty powierzchni przeznaczonej na prezentację oferty – 5 m2
6 505,00 PLN netto/ 8 001,15 PLN brutto

Usługi dodatkowo płatne:
▪

zwiększenie powierzchni stoiska (możliwość zakupienia wielokrotności pierwotnego metrażu- 5m2)

Usługi dodatkowo płatne – zgodnie z cennikiem Organizatora targów – Koelnmesse (Organizator targów –
Koelnmesse nie dopuszcza możliwości bezpośredniego zamawiania niżej wymienionych usług bezpośrednio
przez podwystawców):
▪

możliwość zarejestrowania się jako podwystawca – 800,00 EUR – 3 520,00 PLN netto/ 4 329,60 PLN brutto,

▪

możliwość zakupienia „Media Package” – wpis do katalogu targowego (katalog online oraz suplement do katalogu
drukowanego) – 250,00 EUR/ 1 100,00 PLN netto/1 353,00 PLN brutto,

▪

wejściówki na targi (cena za 1 wejściówkę):
✓

wejściówka dla podwystawcy – 90,00 EUR ok. 396,00 PLN netto/ 487,08 PLN brutto.
Ostateczne koszty mogą różnić się +/-10%
Kalkulacja kosztów została sporządzona dla kursu 1 EUR = 4,40 PLN

Zasady naboru:
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Produkty eksponowane na stoisku muszą być produktami polskimi – zaprojektowanymi i wykonanymi przez polskie
firmy.
Produkty muszą wyróżniać się wzornictwem i wysoką jakością wykonania – oceny zgłoszeń dokonają eksperci z branży
meblarskiej.
Do zgłoszenia zainteresowane firmy powinny dołączyć zdjęcia bądź wizualizację produktów, które będą prezentowane na
stoisku. Zgłoszenia przesłane bez zdjęć bądź wizualizacji nie będą rozpatrywane.
W przypadku dużej ilości zgłoszeń produktów spełniających powyższe kryteria decyduje kolejność zgłoszeń. PAIH S.A.
dopuszcza możliwość skrócenia lub przedłużenia terminu zgłoszeń w zależności od zainteresowania ofertą.
PAIH S.A. zastrzega sobie możliwość zakończenia lub wstrzymania przyjmowania zgłoszeń po wyczerpaniu dostępnej
powierzchni wystawienniczej.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń pod uwagę będzie brana również różnorodność oferty zgłaszających się firm – zależy
nam na tym aby aranżacja stoiska obejmowała kilka rodzajów asortymentu np. fotele, krzesła, stoliki kawowe, regały,
ławy, lampy, akcesoria itd.
PAIH S.A. zastrzega sobie możliwość weryfikacji zgłoszonych produktów pod katem atrakcyjności projektu, unikalnego
wzornictwa, funkcjonalności, jakości oraz odrzucenia zgłoszeń nie spełniających ww. wymagań.
Po zakończeniu naboru przedsiębiorca zakwalifikowany do udziału w wydarzeniu zostanie poinformowany osobnym
mailem oraz otrzyma od PAIH S.A. umowę.
Zakwalifikowany przedsiębiorca jest zobowiązany do wniesienia wpłaty na poczet udziału w wydarzeniu w wysokości
100% kwoty umowy, w wyznaczonym terminie.
Nieprzesłanie podpisanej umowy lub brak wpłaty w wymaganym terminie automatycznie wyklucza uczestnika z udziału
w wydarzeniu. Zwolnione miejsce zostanie przyznane pierwszemu zainteresowanemu przedsiębiorcy z listy rezerwowej.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu wraz ze zdjęciami bądź wizualizacja produktów, do
dnia 14 grudnia 2018 r.
e-mail: furniture@paih.gov.pl
W temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę IMM COLOGNE 2019
Osoby do kontaktu:
Robert Zawadzki, tel. 22 334 99 93, e-mail: robert.zawadzki@paih.gov.pl
Magdalena Kaszewska-Suchocka, tel. 22 334 99 93. e-mail: magdalena.kaszewska@paih.gov.pl

