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   IZBA MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY  GOSPODARCZEJ I NAUKOWEJ 

                              

 

Łódzkie Targi Przemysłu Spożywczego 

CONSUM-MAX 

          Łódź 10 – 11 czerwca 2011 r. 
ORGANIZATOR: 

Chamber For International Economic & Scientific Cooperation 

Izba Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej i Naukowej 

ul. Piotrkowska 272b,  90-361 Łódź, tel. (+4842) 681-96-66, fax. (+48 42) 661-71-58, ciesc@wp.pl 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA – UMOWA 

DANE WYSTAWCY : 

 

FIRMA  

 

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA  
 

ADRES   
 

TELEFON / FAX  
 

E-MAIL  
 

NIP  
 

KRS / ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI  
 

PRODUKT WYSTAWIENNICZY  
 

 
ZAMÓWIENIE: 

 

POWIERZCHNIA CENA netto* ilość  wartość zamówienia 

POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA 
 

200zł /m2   

POWIRZCHNIA ZABUDOWANA**  
 

220zł/m2   

*cena netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług. Podatek ten zostanie doliczony przy fakturowaniu w 

przypadkach określonych w obowiązujących przepisach. 

**Moduły stoisk i wyposażenie standardowe – cennik (załącznik 2); oferta dodatkowego wyposażenia zawarta w 

załączonym cenniku (załącznik 3).  
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Opłata rejestracyjna -200zł (netto) 

 

Opłata rejestracyjna obejmuje koszty manipulacyjne oraz: 

 - identyfikator Wystawcy uprawniający do wstępu na targi (max. 3 szt.) 

 - wpis Wystawcy na listę Wystawców 

 - udział w kolacji Wystawców- 1 osoba 

 - zaproszenie na sympozjum naukowe dotyczące dostosowania polskich warunków produkcji i obrotu  - 

artykułami spoŜywczymi do standardów i norm obowiązujących w Unii Europejskiej ( 15 czerwca 2011r.) 

 

• Zgłoszenie do konkursów: 

 

Lp. NAZWA KONKURSU 

 

Koszt (netto) Zgłoszenie udziału 

1 konkurs firm o Złotą, Srebrną i Brązową Łódkę 

Targów 

500 zł  

2 konkurs wyrobów „Produkt roku – Targi  

CONSUM-MAX” 

150 zł (za 1 wyrób)  

 

Nagrody konkursu „Produkt roku – Targi „CONSUM-MAX” będą przyznawane w poszczególnych 

kategoriach – branŜach targów wymienionych w zaproszeniu do udziału. 

Regulamin oraz druki konkursów zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora. 

 

• Warunki płatności:  

Termin wpłaty całkowitej naleŜności brutto upływa  dnia 01. 06. 2011r. W przypadku wcześniejszej wpłaty 

wystawca  otrzyma bonifikatę:   

            - wpłata do 20 marca 2011 -10% 

- wpłata do 20 kwietnia – 7% 

- wpłata do 13 maja 2011 – 5% 

- wpłata po 13 maja 2011- 100% kosztów ( bonifikata nie przysługuje) 

 

Przesyłając zgłoszenie zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu  Targów***(załącznik 1) z którego 

treścią zapoznałem/łam się, oraz przepisów technicznych i przeciwpoŜarowych i warunków uczestnictwa.  

Targi odbędą się w Łodzi, ul. Traugutta 25. 

 

 

data: ……………….    podpis ………………….   pieczęć firmy………………………….. 

 

Po wypełnieniu prosimy o odesłanie oryginału pocztą 

*** Regulamin targów znajduje się na stronie internetowej Organizatora: www.ciesc.pl w zakładce aktualności  lub 

może być przesłany do Wystawcy pocztą elektroniczną lub faxem. 


