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Oferta wystawiennicza
Targi Reha Innovations będą miejscem spotkań świata biznesu skupionego wokół branży fizjoterapeutycznej, rehabilitacyjnej i medycznej, jak również osób z obniżoną sprawnością ruchową oraz
wymagających rehabilitacji, a także dla sportowców i wszystkich uprawiających sport półprofesjonalnie. To szkolenia i warsztaty skierowane do fizjoterapeutów, jak i kadry zarządzającej. A przede
wszystkim będą wydarzeniem umożliwiającym prezentację najnowszych rozwiązań z dziedziny rehabilitacji, fizjoterapii i medycyny sportowej.
STOISKA STANDARD

STOISKO
Standard
Stoisko 6m2
Stoisko 9m2
Stoisko 12m2
Stoisko 15m2

Cena
do 31.05.2021
2650 zł
3550 zł
4350 zł
5350 zł

od 01.06.2021
3048 zł
4083 zł
5003 zł
6153 zł

STOISKO PREMIUM

STOISKO
Premium
–
Stoisko 9m2
Stoisko 12m2
Stoisko 15m2

Cena
do 31.05.2021
–
4438 zł
5438 zł
6690 zł

od 01.06.2021
–
5104 zł
6254 zł
7694 zł

Cena
Powierzchnia niezabudowana
Powierzchnia zabudowana
Dopłata za typ stoiska
Narożne
Otwarte z trzech stron
Wyspowe
Opłata rejestracyjna

do 31.05.2021
340 zł
390 zł

od 01.06.2021
390 zł
450 zł
450 zł
650 zł
800 zł
550 zł

Szczegółowa specyfikacja wszystkich stoisk dostępna TUTAJ
Sprawdź dostępne formy promocji TUTAJ
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cennik usług
wyposażenie stoiska
przedmiot

cena (zł)

drzwi harmonijkowe z zamkiem
120
drzwiczki szklane suwane do gablot i witryn:
bez zamka
35
z zamkiem
60
drzwiczki drewniane suwane do podestów:
bez zamka
35
z zamkiem
60
gablota (50x50x100) szkło 20 cm, jedna
150
strona otwarta
gablota (100x50x100) szkło 20 cm, jedna
150
strona otwarta
gablota łukowa szkło 20 cm. jedna strona
185
otwarta
halogen 75 W
75
hoker (krzesło barowe)
65
kosz
20
krzesło
35
lada z półką (100x50x100)
115
lada z półką (50x50x100)
115
lada łukowa z półką
130
lodówka (pojemność: 120l)
225
oprawa graficzna stoiska
wg. indywidualnej
wyceny
półka ścienna (100x27)
szklana
45
drewniana
45
półka na książki
45
podest
wys.= 40 60 80 100
100x100
105 105 105 105
100x50
95 95 95 95
50x50
85 85 85 85

przedmiot

cena (zł)

przedłużacz
20
reflektor LED
130
regał 5 półek (100x50x250)
145
regał 5 półek (50x50x250)
145
stojak na ulotki (format A4, 6 miejsc)
120
stół barowy (śr. 50)
110
stół z blatem drewnianym (80x80)
80
szafka kuchenna
60
ścianka działowa 1 mb
70
TV 42”
500
uchwyt systemowy pod TV wystawcy
150
wraz z montażem
wieszak
20
witryna (szkło na wysokości 80-200 cm, bez oświetlenia, jedna
strona otwarta):
wys= 250 cm
szer.= 100 50
z 1 półką szklaną
250 250
z 2 półkami szklanymi
260 260
z 3 półkami szklanymi
280 280
wykładzina podłogowa extra 1 m2
33
kolor ...................................................
wyposażenie kuchenne:
czajnik elektryczny
50
ekspres do kawy (automatyczny)
350
zestaw naczyń dla 6os.
180
zasłonka
35
hoker PREMIUM
140
krzesło PREMIUM
70
stolik PREMIUM
140
UWAGA!
Niestandardowe elementy stoiska (element obrotowy, struktura
przestrzenna, rastry, lustro, nadstawki, projekt stoiska w wersji
3D itp.) według wyceny indywidualnej.

energia elektryczna
gniazdo 230 V (1 faza)

cena (zł)

230 V 2 kW

310

230 V całodobowe 2 kW

370

gniazdo 400 V (3- fazy)

cena (zł)

do 6 kW / 16 A

600

6,1 – 10 kW / 16 A

810

6,1 – 10 kW / 32 A

810

10,1 – 20 kW / 32 A

1120

20,1 – 36 kW / 63 A

2200
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cennik usług
woda, powietrze
przedmiot / usługa

cena (zł)

doprowadzenie i odprowadzenie wody do wskazanego punktu

300

doprowadzenie i odprowadzenie wody do każdego kolejnego punktu

150

szafka z 1-komorowym zlewem i podgrzewaczem wody

350

doprowadzenie przyłącza sprężonego powietrza do wskazanego punktu na
stoisku (ciśnienie do 8bar, 300l/min.), przewód zakończony szybkozłączem
26KA

400

internet
przedmiot / usługa
przewodowe przyłącze do Internetu zakończone wtykiem RJ45 w okresie
trwania wydarzenia (łącze symetryczne do 6mb/s)
przewodowe przyłącze do Internetu zakończone wtykiem RJ45 w okresie
trwania wydarzenia (łącze symetryczne do 10mb/s)
podłączenie bezprzewodowe do Internetu w okresie trwania wydarzenia (łącze
symetryczne do 6mb/s)
podłączenie bezprzewodowe do Internetu w okresie trwania wydarzenia (łącze
symetryczne do 10mb/s)

cena (zł)
250
300
85
105

Podwieszenia elementów
przedmiot / usługa

cena (zł)

wykonanie jednego punktu podciągu do stałej konstrukcji haki (dźwigara) wraz
z wciągarką

350

wykonanie belki pośredniej pomiędzy dźwigarami

600

* Warunkiem przyjęcia powyższego zamówienia jest uzyskanie akceptacji Działu Organizacji Technicznej firmy TwK.

Zamówienia składane po terminie określonym w regulaminie targów będą realizowane w miarę możliwości oraz będą droższe o 50% w przypadku
wyposażenia dodatkowego oraz o 100% w przypadku mediów i podwieszeń.
Zapotrzebowanie na wyposażenie stoiska oraz inne usługi wymienione w powyższym cenniku należy składać po zamówieniu powierzchni wystawienniczej w panelu klienta.
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Kontakt:
Wojciech Pikul – Project Manager
pikul@targi.krakow.pl • 509 202 887
Paulina Gądarowska – Event Manager
gadarowska@targi.krakow.pl • 506 047 202
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