PROMOCYJNO-HANDLOWA
WYSTAWA ROLNICZA

OFERTA UCZESTNICTWA
Organizatorzy Wystawy:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Starostwo Powiatowe z/s w Nowym Sączu
Urząd Gminy Nawojowa
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nawojowa
CKPiU Nawojowa
Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie

Termin, miejsce wystawy:
Termin wystawy: 8 - 9 wrzesień 2018 r.
Godziny otwarcia wystawy

08.09.2018 r. (sobota)
900 - 1700
09.09.2018 r. (niedziela) 900 - 1700
Miejsce wystawy: Nawojowa k/Nowego Sącza
Obiekty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Nawojowej.

Nawojowa 8 – 9 wrzesień
Zapraszamy również wystawców, którzy chcieliby
zaprezentować inne wyroby i usługi związane
z rolnictwem

Ceny najmu powierzchni i innych usług:
Ceny wynajmu miejsca wystawowego:
(na 2 dni trwania wystawy):
boksy na sali wystawowej (4, 6, 8, 10 m2)
4 m2 400 zł brutto, 6 m2 510 zł brutto,
8 m2 620 zł brutto, 10 m2 750 zł brutto,
teren otwarty
- do 9 m2 60 zł brutto za każdy m2. Powyżej 9 m2 za
każdy następny m2 40 zł brutto
teren otwarty dla gastronomii
- do 9 m2 72 zł brutto za każdy m2. Powyżej 9 m2 za
każdy następny m2 48 zł brutto.

Zakres tematyczny wystawy:
maszyny i urządzenia do produkcji rolnej,
wystawa owiec i drobnego inwentarza,
pasze, dodatki paszowe i preparaty
weterynaryjne,
przetwórstwo rolno - spożywcze,
środki ochrony roślin i nawozy,
ogrodnictwo, szkółkarstwo i urządzanie ogrodów
hodowla roślin i nasiennictwo,
ochrona środowiska,
rolnictwo ekologiczne, żywność ekologiczna,
agroturystyka,
doradztwo rolnicze i wydawnictwa,
uczelnie, instytuty, organizacje i związki rolnicze,
produkty regionalne i tradycyjne,
rzemiosło i rękodzieło ludowe,
budownictwo wiejskie,
banki, firmy ubezpieczeniowe i inne obsługujące
rolnictwo,

Uwaga: dla wystawców branży mechanizacyjnej
i budowlanej zajmujących duże powierzchnie
wystawowe istnieje możliwość negocjacji cen.
Istnieje możliwość zamówienia dostępu do gniazda
prądowego:
- Opłata od 1 pkt. zamówionego dostępu do gniazda
220 V 30 zł brutto
Uwaga: Organizatorzy zabezpieczają zamówiony
dostęp
do
gniazd
prądowych
wystawcom
zamawiającym miejsce wystawowe na sali
wystawowej po zaznaczeniu zapotrzebowania na
gniazdo prądowe na karcie zgłoszenia.
Jest ponadto możliwość zamówienia dostępu do
gniazda prądowego na terenie otwartym po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu tego faktu
z organizatorem.

Biuro wystawy: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul Kraszewskiego 44,
Tel/fax: 18 445 70 36, 18 445 77 00. Tel. kom. 534 247 030 e-mail:agropromocja@modr.pl

Reklamy bezpłatne i płatne oraz ceny reklam:
Z okazji Wystawy „Agropromocja 2018” wydajemy
Katalog Wystawców (nakład Katalogu 2000 szt.),
który
jest
bezpłatnie
rozprowadzany
dla
zwiedzających wystawę w trakcie jej trwania.
W katalogu umieszczamy:
1. W ramach opłaty za powierzchnię wystawową
dokonujemy wpisu prezentowanej działalności
wystawcy.
Publikujemy
wpis
dotyczący
działalności wystawcy o objętości do 120 znaków
drukarskich. (Nazwa firmy i jej dane
teleadresowe publikowane są poza w/w
objętością)
2. W ramach dodatkowej opłaty w katalogu można
zamówić reklamy płatne drukowane w formacie
A5 na papierze kredowym.
(Decydując się na skorzystanie z możliwości
zamieszczenia reklamy w katalogu wystawców
prosimy o przysłanie na nośniku informacji lub
elektronicznie reklamy odpowiadającej niżej
wymienionym parametrom w postaci plików: pdf,
wysokiej rozdzielczości JPG lub PDF (teksty
zamienione na krzywe). Margines od tekstów 1,5 cm
dookoła powierzchni zadruku.
Odpłatność za dodatkową reklamę w Katalogu
wystawców
- reklama czarno-biała

Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszenie udziału i wszystkie zapytania w sprawie
wystawy prosimy kierować na adres:
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul Kraszewskiego 44
tel./fax 18 445 70 36, 445 77 00
tel. kom. 534 247 030
e-mail:agropromocja@modr.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń
24 sierpień 2018 r.
Potwierdzeniem udziału w wystawie jest
przesłanie zgłoszenia uczestnictwa do Biura
Agropromocji i dokonanie przelewu pieniężnego
za zarezerwowaną powierzchnię i zamawianą
reklamę na konto:
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z s. w Karniowicach
BGK O/O Kraków 53 1130 1150 0012 1274 4520 0002

Teren wystawy jest ogrodzony i strzeżony nocą.
Organizacja stoisk w gestii wystawcy w przeddzień
otwarcia wystawy tj. 07.09.2018 r. od godz. 730

powierzchnia zadruku 148,5x210 (A5) 200 zł +23%VAT
powierzchnia zadruku 105x148,5 (A6) 100 zł +23%VAT
- reklama kolorowa
powierzchnia zadruku 148,5x210 (A5) 350 zł +23%VAT
powierzchnia zadruku 105x148,5 (A6) 180 zł +23%VAT

Nagrywane spoty reklamowe:
Tereny wystawy „Agropromocja 2018” są centralnie
nagłośnione w związku z tym jest możliwość
zamówienia reklamy słownej, która jest emitowana
w trakcie trwania wystawy. (Z dostarczonych
materiałów tekstowych zamawiającego nagrany
zostanie komunikat dźwiękowy zawierający do 35
słów prezentujący ofertę wystawcy. Nazwa firmy i jej
dane teleadresowe nagrywane są poza w/w
objętością)
Odpłatność: dźwiękowy spot reklamowy 200 zł
brutto
Termin zamawiania i uzgadniania treści reklam
płatnych do 24.08.2018 r.

Noclegi i wyżywienie
Istnieje możliwość zamówienia noclegów w obiektach
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Nawojowej.
Szczegółowych informacji dotyczących noclegów
i wyżywienia można uzyskać w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
Centrum
Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej,
tel. 18 445 00 69, 18 445 70 76 w. 30

Organizatorzy

Biuro wystawy: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul Kraszewskiego 44,
Tel/fax: 18 445 70 36, 18 445 77 00. Tel. kom. 534 247 030 e-mail:agropromocja@modr.pl

