
 

Suwałki, 

10 - 12 kwietnia 2019r. 

Oferta i formularz zamówienia 

 dla firm promujących się podczas konferencji i wystawy 
 

Prosimy o zakreślenie znakiem „x” wybranej opcji: 

ZAKRES PAKIETU: CENA: ZAMÓWIENIE 

I UWAGI 

PAKIET PARTNERA 

 Stoisko standardowe w zabudowie oktanorm (ścianki, lada, fryz, 

2 krzesła, zasilanie) o powierzchni 6 mkw. 

 Logotyp w materiałach konferencji, na stronie internetowej 

kongresdrogowy.pl oraz na wspólnym banerze eksponowanym                                

w sali obrad (nie ma indywidualnych nośników w Sali) 

 Możliwość zgłoszenia referatu do zatwierdzenia przez Radę 

Programową, do umieszczenia w programie w miejscu 

wskazanym przez Organizatorów, o czasie do 15 minut 

 Zniżka w opłacie konferencyjnej (patrz: uczestnictwo) 

6000 zł 

 

PAKIET WYSTAWCY 

 Stoisko standardowe w zabudowie oktanorm (ścianki, lada, fryz, 

2 krzesła, zasilanie) o powierzchni 6 mkw. 

 zniżka w opłacie konferencyjnej (patrz uczestnictwo) 

1500 zł 

 

POWIERZCHNIA DO WŁASNEJ ARANŻACJI 

 zniżka w opłacie konferencyjnej (patrz uczestnictwo) 
80 zł/m2 

 

POWIERZCHNIA NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU 

 zniżka w opłacie konferencyjnej (patrz uczestnictwo) 
50 zł/m2 

 

STOISKO NIEZABUDOWANE 

 stolik+2 krzesła 
1200 zł 

 

Do podanych cen należy doliczyć 23%VAT.  

 

 

Schemat  standardowego stoiska wystawowego: 



Uczestnictwo w konferencji: 

ZAKRES PAKIETU: 
CENA 

REGULARNA 

CENA                               

DLA WYSTAWCY 

ZAMÓWIENIE (X) 

(imiona i nazwiska 

uczestników) 

Z dwoma noclegami:  

 udział w Forum w dniach 10-12.04.2019, 

 materiały konferencyjne, 

 dwa noclegi w Hotelu LOFT lub Szyszko 

(10/11 i 11/12.04.2019) ze śniadaniami, 

 transport pomiędzy lokalizacjami                        

w dniach 10-12.04.2019, 

 wycieczkę techniczną w dn. 12.04.2019, 

 serwis kawowy, obiad i kolację 

regionalną  w dn. 10.04.2019, 

 zaproszenie na występ artystyczny                      

w Suwalskim Ośrodku Kultury                          

w dn. 10.04.2019, 

 serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację             

w dn. 11.04.2019 

 serwis kawowy i obiad w dn. 

12.04.2019. 

w pokoju                      

2-osobowym: 

1550 zł 

w pokoju                     

2-osobowym: 

1350 zł 

 

w pokoju                     

1-osobowym: 

1800 zł 

w pokoju                        

1-osobowym: 

1600 zł 

 

Bez noclegów: 

 udział w Forum w dniach 10-12.04.2019, 

 materiały konferencyjne, 

 wycieczkę techniczną w dn. 12.04.2019, 

 serwis kawowy, obiad i kolację 

regionalną  w dn. 10.04.2019, 

 zaproszenie na występ artystyczny                   

w Suwalskim Ośrodku Kultury                             

w dn. 10.04.2019, 

 serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację            

w dn. 11.04.2019 

 serwis kawowy i obiad w dn. 

12.04.2019. 

1200 zł 1000 zł 

 

Ceny pakietów zawierają 23% VAT. 

Dane do kontaktu i faktury: 

Nazwa, adres Zamawiającego: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

NIP: 

………………………………………………………………………………………… 

Imię, nazwisko Przedstawiciela: 

………………………………………………………………………………………… 

Tel. kontaktowy:       

………………………………………………………………………………………… 

E-mail :                   

………………………………………………………………………………………… 

 

Zgłoszenia uczestników Forum można także 

dokonywać przez formularz online dostępny na stronie 

www.kongresdrogowy.pl 

 

Organizator: Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy 

ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa 

tel/fax : 0 22 675 08 15;  tel. kom. 605 200 214 
Rachunek bankowy do wpłat:  Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 

e-mail : biuro@kongresdrogowy.pl 

mailto:office@pkd.org.pl

