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Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje biuro Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych w Poznaniu: MCRO, ul. Kościuszki 57, 61-874 Poznań 

UWAGA! Wpłaty przyjmują i fakturują Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., nr konta: PKO Bank Polski, 38 1020 4027 0000 1102 0424 
2962 Formularz zgłoszenia wraz z kopią wpłaty prosimy przesłać na dwa adresy mailowe: biuro@mcro.pl oraz wiktoria.silacz@grupamtp.pl 

Kontakt: Zofia Stempowska, tel.  61/853-77-83, e-mail: biuro@mcro.pl, www.mcro.pl, 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
w Poznańskim Salonie Optycznym 9-10 września 2022 r.

Firma Wystawcy (pełna nazwa): 

Ulica, nr : Kod pocztowy: Miasto: Województwo: 

Kraj: Telefon:     Fax: 

Adres do korespondencji dot. targów (jeśli inny): E-mail: 

Internet: 

Międzynarodowa korporacja / przedsiębiorca (podmiot zajmujący się produkcją lub dostawą produktów na terenie więcej niż jednego kraju) Tak  


Nie  


Osoba kontaktowa, stanowisko, tel.: NIP: 

Zgłaszam udział w Poznańskim Salonie Optycznym 9-10 września 2022 r.

Zamawiam następujące stoisko: 

Powierzchnia stoiska Cena netto* w zł Zamawiane stoisko 
(proszę zaznaczyć odpowiednie pole) 

3 m2 905,00 

5 m2 1 275,00 
Zapotrzebowanie na 

karty wstępu 
ilość

10 m2 2 370,00 
bezpłatna Karta Wystawcy 

15 m2 3 275,00 
bezpłatna Karta Wjazdu 

* Cena  netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT). Podatek  ten  zostanie doliczony przy fakturowaniu zgodnie z  obowiązującymi przepisami.

Życzenia dot. lokalizacji stoiska spełniane przez MTP w miarę możliwości: …………………………………………………………………………………………………………………. 

UWAGA WAŻNE! Prosimy o podanie poniższych informacji: 
MODYFIKACJE PROJEKTU STOISKA: 

Potwierdzam projekt stoiska:

Bez modyfikacji (wg opisu na stronie 2)         

Z modyfikacjami: 

Rodzaj półek (min. stoisko 5m2)  półki proste………..szt.  półki skośne………..szt.  rezygnujemy z półek 

Dodatkowe nieodpłatne wyposażenie 
(ponad to, które występuje w zabudowie 
standardowej)

 stół ………..szt.          krzesło ………..szt.

Rezygnacja z następujących elementów 
wyposażenia: 

Zamówienie dodatkowych elementów 
wyposażenia (za dodatkową opłatą, cennik MTP

udostępniany na życzenie):

___________________________________    _____________________________________________      __________________________
  Miejsce i data    Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy Pieczęć firmy Wystawcy  

mailto:biuro@mcro.pl
mailto:zuzanna.hojan@grupamtp.pl
mailto:biuro@mcro.pl
http://www.mcro.pl/
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Oferta podstawowa dla wystawców 

Stoisko Cena obejmuje: 

3 m
2

 najem powierzchni wystawienniczej
 wybudowanie stoiska (wraz z montażem i demontażem)
 wyposażenie w meble: stół, 2 krzesła, lada
 podłączenie prądu
 karty wstępu dla wystawców
 możliwość wjazdu samochodem i parkowania na terenie MTP w ciągu dnia

5 m
2

 najem powierzchni wystawienniczej
 wybudowanie stoiska (wraz z montażem i demontażem)
 wyposażenie w meble: stół, 2 krzesła, lada
 postawienie 3 ścianek, zamontowanie 2 półek
 zamontowanie punktu świetlnego
 podłączenie prądu
 karty wstępu dla wystawców
 możliwość wjazdu samochodem i parkowania na terenie MTP w ciągu dnia

Oferta rozszerzona dla firm wystawiających 

Stoisko Cena obejmuje: 

10 m
2

 najem powierzchni wystawienniczej
 wybudowanie stoiska (wraz z montażem i demontażem)
 wyposażenie w meble: 2 stoły, 8 krzeseł, lada
 postawienie 6 ścianek, zamontowanie 4 półek
 zamontowanie punktów świetlnych
 podłączenie prądu
 karty wstępu dla wystawców
 możliwość wjazdu samochodem i parkowania na terenie MTP w ciągu dnia

15 m
2

 wynajem powierzchni wystawienniczej
 wybudowanie stoiska (wraz z montażem i demontażem)
 wyposażenie w meble: 2 stoły, 8 krzeseł, 2 lady
 postawienie 7 ścianek, zamontowanie 4 półek
 zamontowanie punktów świetlnych
 podłączenie prądu
 karty wstępu dla wystawców
 możliwość wjazdu samochodem i parkowania na terenie MTP w ciągu dnia

Istnieje możliwość łączenia modułów stoisk. Cała przestrzeń ekspozycji i stoisk posiada wykładzinę w kolorze szarym. 
Położenie dodatkowej wykładziny w kolorze innym niż szary jest możliwe po dodatkowym, odpłatnym zamówieniu. 

Podstawowe informacje organizacyjne 

Lokalizacja: 

Godziny otwarcia pawilonów dla wystawców: Godziny otwarcia dla zwiedzających: 

08.09.2022, godz. 14.00-22.00  (montaż) 
09.09.2022, 09.09.2022, godz. 14.00-20.00 
10.09.2022, 10.09.2022, godz. 10.00-15.00 

godz. 8.00-21.00  (montaż do godz. 14.00)    
godz. 9.00-22.00  (demontaż po godz. 15.00)

Organizatorzy:  
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