
Załącznik nr 2
Cennik modułów oraz wyposażenia

1. Oferta modułów:

W skład modułów bez zabudowy wymienionych w cenniku
wchodzi pusta powierzchnia wystawowa - nie zawierają one
żadnego wyposażenia. Dodatkowe wyposażenie należy
zamówić osobno przez formularz zgłoszeniowy, lub przywieźć
ze sobą.

Moduły artystyczne są wyjątkiem, w ich przestrzeni znajduje się
połowa podestu ekspozycyjnego, który mogą wykorzystać.



MODUŁ KOMERCYJNY

CENA: 200 zł

Niezabudowana powierzchnia
wystawiennicza o wymiarach
100x250cm

Minimalna liczba modułów: 2

Maksymalna liczba modułów: 14

Ten typ modułu daje możliwości dowolnego powiększania przestrzeni
o jego wielokrotność. Nadaje się idealne dla wystawców
komercyjnych, których zachęcamy do zaplanowania atrakcyjnej
ekspozycji, która przyciągnie uczestników. Powierzchnię można
budować zgodnie z zapotrzebowaniem na przestrzeń, od małych
stoisk 5 m2, aż po 35 m2.



MODUŁ ARTYSTYCZNY

CENA: 180 zł

Powierzchnia wystawiennicza o
wymiarach 100x250cm oraz część
podestu ekspozycyjnego o
wymiarach 100x100cm

Minimalna liczba modułów: 1

Maksymalna liczba modułów: 2

Moduł przeznaczony dla twórców chcących oferować towar
zaprojektowany i stworzony własnoręcznie. Sprzedaż asortymentu
nie będącego rękodziełem jest zabronione. W tym module wystawca
nie ma możliwości zrezygnowania z wyposażenia jakim jest
wydzielony 1m2 podestu ekspozycyjnego.



MODUŁ PREMIUM

CENA: 600 zł

Niezabudowana powierzchnia
wystawiennicza o wymiarach
100x250cm, otwarta na ciąg
komunikacyjny z trzech stron.

Minimalna liczba modułów: 5

Maksymalna liczba modułów: 9

Ten typ jest przeznaczony dla wystawców chcących się wyróżnić
dzięki położeniu, które pozwala uczestnikom na dostęp do stoiska z
trzech stron. Usytuowanie tych modułów determinuje powierzchnię,
w przypadku minimalnej liczby modułów jest to 12,5m2, zaś w
przypadku maksymalnej 25 m2.



2. Oferta wyposażenia:

Całe wyposażenie będzie sprowadzone z zewnątrz w ilości
równej sumie zamówień. Nie będzie więc możliwości dodania go
do zamówienia na miejscu.



Podest ekspozycyjny

CENA: 150 zł

Prostokątny podest służący
ekspozycji nawet cięższych
produktów o wymiarach blatu
200x100 cm z możliwością
dostosowania wysokości.



Stolik

CENA: 60 zł

Kwadratowy stolik o wymiarach
blatu 80x80 cm i wysokości
75cm.



Krzesło składane

CENA: 30 zł

Składane krzesło na stelażu
stalowym. Siedzisko i oparcie
wykonane z tworzywa PCV.



Prąd - gniazdo 230V

CENA: 70 zł

Doprowadzenie prądu w postaci
standardowego gniazda do do
najętych modułów.



Prąd - gniazdo trójfazowe 230/400V

CENA: 500 zł

Doprowadzenie 1 gniazda 16 A
lub 32 A do najętych modułów.
Dostępne 30 min przed i po
udostępnieniu uczestnikom
przestrzeni wystawienniczej



Dodatkowa akredytacja

CENA: 100 zł

Dodatkowy 1 bilet dla obsługi
stoiska poza pulą
przysługujących akredytacji



W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym
wystawcy@funcube.pl

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego


