
ZAMÓWIENIE USŁUG PROMOCJI  
dla wystawców i firm branżowych 

42. FORUM WOKÓŁ KINA  
13 –15 grudnia 2016 r. – Oława 

 
 

 

1. FIRMA/INSTYTUCJA:              
 
2. ADRES:                

(kod) (miejscowość) (ulica) (numer) 

 
3. NIP:         4. TEL:      5. E-MAIL:       
 

zamawia usługę PROMOCJI (można zaznaczyć kilka opcji) 

1. hall i piętra 
⎕ stoisko branżowe (hol kina - parter) do 8 m2 – 3500 zł netto 

⎕ stoisko branżowe (korytarz II p.) do 4 m2 – 1500  zł netto 

⎕ emisja planszy statycznej/spotu na ekranie FULL HD 40` (hol główny - parter, emisja rotacyjna) – 400 zł netto 

⎕ ekspozycja planszy na stojakach dwustronnych B1– 200 zł netto 

⎕ ekspozycja plakatu na ścianie holu kina - rama B1 – 400 zł netto/sztuka (ilość sztuk:  ) 

⎕ ekspozycja materiałów/ulotek na stojaku plexi na wyłączność (9xB6, 2xA5) – 1000 zł netto 

⎕ ekspozycja materiałów/ulotek w pojemnikach plexi na wyłączność recepcja (3xB6) – 150 zł netto 

⎕ ekspozycja rollup’a/hol kina – 300 zł netto 

⎕ ekspozycja rollup’a/ I lub II poziom – 150 zł netto 

⎕ ekspozycja baneru na ścianie I lub II poziom (wym. do 80x250cm) – 200 zł netto 

2. reklama w katalogu (format- kwadrat o wym. 22x22 cm, nakład 500 szt.) 

⎕ II okładka – 1200 zł netto  ⎕ ½ [pół] strony wewnętrznej – 400 zł netto 

⎕ III okładka – 1000 zł netto  ⎕ 1 [jedna] strona wewnętrzna – 800 zł netto 

⎕ IV okładka – 1500 zł netto 

⎕ logotyp firmy na planszy informującej o Organizatorach i Partnerach Forum – 250 zł netto 

3. inne usługi promocyjne 
⎕ zamieszczenie materiałów, gadżetów w pakiecie powitalnym (350 szt.) – 800 zł netto 

⎕ inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                …………………………………………………………………………………………………………………………………..................................... 

                ………………………………………………………………………………………………………………………………….– cena do ustalenia 

 

WYSOKOŚĆ UPUSTU UDZIELONA PRZEZ CENTRUM SZTUKI:   zł netto/     zł brutto 
       (wypełnia Centrum Sztuki) 

 

Łączna wartość zamówienia:   zł netto + 23% VAT, tj.    zł brutto 

 

(słownie:            brutto) 

 

DANE DO FAKTURY: (wypełnić, jeśli inne niż w pkt. 1-3) 

 

               

 

               
               

 
 

 

Oświadczam, że znane są mi warunki zakupu usług promocji. Zobowiązuję się do uregulowania należności 
na wskazane konto w ciągu 7 dni od daty przesłania zgłoszenia, nie później niż do 30 listopada 2016 r. 

- Dokonam wpłaty należnej kwoty w wysokości     brutto 
na konto Centrum Sztuki w Oławie ul. Młyńska 3, 55-200 Oława, nr 10 9585 0007 0010 0006 5171 0001. 
 

 
 
           

                (miejscowość i data) (pieczęć firmowa, podpis zleceniodawcy) 
 

Wypełniony i podpisany druk prosimy wysłać mailem: forum.reklama@kultura.olawa.pl 


