USŁUGI DODATKOWE | ADDITIONAL SERVICES
REKLAMA I USŁUGI MARKETINGOWE
ADVERTISING AND MARKETING SERVICES

1

PREZENTACJA PODCZAS AKADEMII PRZEDSIĘBIORCY
PRESENTATION AT THE ENTERPRENUER'S ACADEMY

30 minutowa prezentacja
(Zgłoszenia do 30 marca 2019)
30 minutes presentation
(call for session deadline by 30 March 2019)

Dla wystawców
For exhibitors
Pozostali
For non-exhibitors

2 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU PRODUKT ROKU

tel.: +48 (22) 637 50 77
fax: +48 (22) 637 50 77 w. 115
e-mail: targi@paliwa.pl

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność
zgłoszeń.
Number of slots is limited.Applications are considered by
the date.

500 PLN

Zamawiam | Order

3500 PLN

Zamawiam | Order

Termin przesłania materiałów: 20 marca 2019
Deadline for sending the data: March 20, 2019

SUBMISSION TO THE PRODUCT OF THE YEAR COMPETITION

Pakiet STANDARD | Standard package
- Prezentacja produktu zgłoszonego do Konkursu w miesięczniku „Paliwa Płynne”
(nazwa zgłoszonego produktu, zdjęcie, dane adresowe dystrybutora i/lub producenta)
- Presentation of the submited product in the Paliwa Płynne magazine

3 REKLAMA W KATALOGU TARGOWYM

Termin przesłania materiałów: 5 marca 2019
Deadline for sending the data: March 5, 2019

ADVERTISING IN THE OFFICIAL FAIR CATALOGUE

- 1/2 strony | 1/2 page
- Strona wewnątrz | Single page
- II okładka | Inside front cover
- III okładka | Inside back cover
- IV okładka | Back cover
- Insert

Zamawiam | Order

1500 PLN

1500 PLN
2000 PLN
4000 PLN
4000 PLN
5000 PLN
Poproś o wycenę
Idividual pricing

Zamawiam | Order
Zamawiam | Order
Zamawiam | Order
Zamawiam | Order
Zamawiam | Order
Zapytaj | ask for price

4 PROMOCJA W OBIEKCIE TARGOWYM
ONSITE ADVERTISING

Balon reklamowy
Advertising balloon
Roll-up w holu, w miejscu wskazanym przez Organizatora
Roll-up at the entrance. Place indicated by the Organizer
Ekspozycja ulotek przy recepcji i licencja na ich dystrybucję
przez hostessy
Promotion materials at the registration desk and licence for distribution
by hostesses

2000 PLN

Zamawiam | Order

1000 PLN

Zamawiam | Order

1000 PLN

Zamawiam | Order

500 PLN

Zamawiam | Order

5 PROMOCJA ONLINE
ONLINE ADVERTISING

Baner online na stronie targowej (1 miesiąc)
Online banner on the official fair website (1 month)
Wymiary | Measurement 200 x 350 (szer. x wys.) (width x height)
Format : JPG, PNG

6 REKLAMA W MAGAZYNIE PALIWA PŁYNNE
ADVERT IN THE PALIWA PŁYNNE MAGAZINE

Prosimy o kontakt z marketing@paliwa.pl
Please, email us at marketing@paliwa.pl

7 KOMPLETNE ZGŁOSZENIE WYMAGA PODPISU

Indywidualna oferta
Idividual offer

Proszę o kontakt
Please, contact with me

TO COMPLETE THE APLICATION UNDERSIGN THE FORM

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. W przypadku nie przesłania
materiałów przez zamawiającego w wyznaczonym terminie Organizator
zastrzega sobie prawo do niezamieszczenia reklam bez rekompensaty.
All prices are net subject to VAT. Please send all needed data by given deadlines,
otherwise the Organizer reserves the right to not include adverts without
reimbursement.
1. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Izbę Paliw Płynnych w celach marketingowych oraz statystycznych w zakresie wskazanym w powyższym
formularzu. Zdaję sobie sprawę, że podanie moich danych jest dobrowolne, zaś podstawą tego przetwarzania jest wyrażenie przeze mnie zgody. Zdaję sobie sprawę, że mam
prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizowania świadczeń związanych z wyżej wskazanym celem marketingowym
lub statystycznym – najpóźniej do momentu wycofania zgody. Wycofanie może nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: targi@paliwa.pl. Mam prawo żądania
od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o prawie do przenoszenia danych, jeśli przysługuje), a także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. W związku z dokonaniem zgłoszenia związanego z udziałem w imprezie organizowanej przez TK wyrażam zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie na potrzeby PIPP
moich danych osobowych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz wyrażam zgodę na
wykorzystywanie tych danych w celu informowania mnie o wystawach, konferencjach, kongresach i innych organizowanych przez PIPP wydarzeniach oraz w celach związanych
z organizacją oraz przeprowadzeniem tych imprez. Zostałem/łam poinformowany/na o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i zgłoszenia żądania ich usunięcia.
1. I agree to the processing of my personal data by the PIPP for marketing and statistical purposes in the scope indicated in the above form. I realize that giving my data is
voluntary, and the basis for this processing is my consent. I realize that I have the right to withdraw my consent at any time. Personal data will be processed until the
provision of services related to the above-mentioned marketing or statistical goal – at the latest until the withdrawal of consent. The withdrawal can take place by sending an
e-mail to the following address: targi@paliwa.pl. I have the right to request the administrator to access my personal data, rectify them, delete or limit processing (about the
right to transfer data if they are entitled), and also the right to lodge a complaint with the supervisory authority.
2. In consideration to my declaration of participation in the event organised by Polska Izba Paliw Płynnych I hereby give consent for the personal data provided in this application
form to be stored and processed by PIPP in accordance with the Act of 10.05.2018 on Personal Data Protection. for the purpose of information about exhibitions, conferences,
congresses and other events organised by PIPP and for the purpose of the event organisation and management. I have been instructed that I have the right to review, edit and
file the claim for the data to be deleted.

Nazwa firmy | The company name
Data | Date

Pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej zgodnie z KRS/CEIDG
Company stamp and legally binding signature according to relevant Registry

D

