Termin targów: 31.01. - 03.02.2023

Godziny otwarcia targów

Termin zgłoszeń uczestnictwa: 06.10.2022

MONTAŻ STOISK

Okres montażu i demontażu stoisk:

PAWILON 3

26 - 30.01.2023

PAWILON 6

26 - 30.01.2023

PAWILON 3A

26 - 30.01.2023

PAWILON 7A

27 - 30.01.2023

PAWILON 5

25 - 30.01.2023

PAWILON 8 i 8A

27 - 30.01.2023

DEMONTAŻ STOISK

dla wystawców:
9:00 – 18:00
dla zwiedzających: 10:00 – 17:00 (w piątek,03.02 10:00 – 16:00)

PAWILONY 3, 3A, 5 i 6
04 - 06.02.2023
PAWILONY 7A, 8 i 8A
04 – 05.02.2023

Powierzchnia wystawiennicza (bez zabudowy stoiska, wyposażenia, przyłączy elektrycznych oraz wod-kan):

Rodzaj powierzchni wystawienniczej

Cena netto w terminie do
06.10.2022

Cena netto po 06.10.2022 do
06.12.2022 włącznie

Cena netto po 06.12.2022

położenie szeregowe / 1 strona otwarta

450

PLN/ m2

495 PLN/ m2

525 PLN/ m2

położenie narożne / 2 strony otwarte

485

PLN/ m2

540 PLN/ m2

575 PLN/ m2

położenie półwyspowe / z 3 stron otwarte (minimalna
pow. 40 m²)

505

PLN/ m2

560 PLN/ m2

595 PLN/ m2

położenie wyspowe / z 4 stron otwarte (minimalna
pow. 80 m²)

530

PLN/ m2

595 PLN/ m2

620 PLN/ m2

Niezabudowana, poza pawilonem (teren otwarty)

210

PLN/ m2

255 PLN/ m2

290 PLN/ m2

Opłata za zgłoszenie wystawcy
Jest obowiązkowa, stanowi warunek przyjęcia przez MTP zgłoszenia uczestnictwa w targach i związanego z nim zamówienia powierzchni.

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE WYSTAWCY
przekazanie kart wystawcy uprawniających do wstępu na tereny targowe (przyznawane wg zasad określonych w Postanowieniach
Szczegółowych)
przekazanie zaproszeń dla gości targowych
udział dwóch przedstawicieli wystawcy w spotkaniu „After Hours” i innych otwartych wydarzeniach towarzyszących targom
bezprzewodowy dostęp do Internetu - na czas trwania targów oraz okresów montażu i demontażu
ubezpieczenie OC wystawcy (deliktowe i kontraktowe)
raport gospodarczy Infocredit o 2 wybranych podmiotach krajowych
wpis wystawcy (nazwa i dane teleadresowe firmy) w „Alfabetycznym spisie wystawców” w katalogu na stronie internetowej www.budma.pl
wpis wystawcy (nazwa firmy) do grup branżowych w „Spisie wystawców wg zakresu tematycznego” w katalogu na stronie www.budma.pl
wpis produktowy w katalogu zamieszczonym na stronie internetowej www.budma.pl – nazwa produktu (do 120 znaków) i opis (do 800
znaków) oraz zamieszczenie maksymalnie 3 zdjęć do każdego produktu
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STANDARD

PREMIUM

1 750 PLN netto

2 600 PLN netto





50 szt.

200 szt.















5 produktów

10 produktów

do 180 znaków
każda następna rozpoczęta
linia tekstu (180 znaków) –
płatna

do 600 znaków
każda następna rozpoczęta
linia tekstu (600 znaków) –
płatna

umieszczenie logotypu wystawcy w katalogu na stronie internetowej www.budma.pl

płatne tylko w przypadku
zamówienia

przekazanie 1 karty wjazdu uprawniającej do wjazdu samochodem osobowym na tereny targowe

płatne tylko w przypadku
zamówienia




wpis dodatkowego adresu (dane teleadresowe) w katalogu zamieszczonym na stronie internetowej www.budma.pl

płatne tylko w przypadku
zamówienia



umieszczenie logotypu wystawcy na planie w drukowanym vademecum dla zwiedzającego lub/i na planie ekspozycji wystawienniczej

płatne tylko w przypadku
zamówienia



publikacja materiałów promocyjnych (do 800 znaków) na stronie internetowej www.budma.pl

płatne tylko w przypadku
zamówienia



zamieszczenie tekstu oferty targowej wystawcy w katalogu na stronie internetowej www.budma.pl

Dodatkowe opłaty

OPŁATY ZA WYKONANIE PRZYŁĄCZA I UŻYTKOWANIE
SIECI ENERGETYCZNEJ

Moc przyłącza

Opłata za wykonania
przyłącza
[netto* w PLN]

Opłata za
użytkowanie sieci
energetycznej
[netto* w PLN]

380

561

0.1 – 3.0 kW (1x16A)
0.1 – 9.0 kW (3x16A)

565

1689

9.1 – 14.0 kW (3 x 25A)

685

2415

860

3237

895

6465

14.1 – 18.0 kW (3x25A)
18.1 – 36.0 kW (3x63A)
36.1 – 50.0 kW (3x80A)

1050

8850

50.1 – 70.0 kW (3x125A)

1320

12930

24h do 2,3 kW (1x10A)

465

513

Wypożyczenie tablicy
rozdzielczej: 3 obwody 1fazowe

260

_

OPŁATA Z TYTUŁU WYWOZU ODPADÓW
opłata obligatoryjna dla wszystkich wystawców

Powierzchnia
udostępniona
wystawcy

do 150 m

2

powyżej 150 m2

Opłata netto [in PLN]

37,00 za każdy m2
powierzchni udostępnionej
wystawcy

USŁUGI WODOCIĄGOWOKANALIZACYJNE

Rodzaj usługi

Cena netto*
[w PLN]

Wykonanie punktu
czerpalnego i odpływu
wody w obrębie
jednego stoiska

730

Wykonanie punktu
czerpalnego wody bez
odpływu

470

Wykonanie instalacji
odpływu wody

540

ryczałt: 5 590,00

* Opłata netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług
(VAT). Podatek ten zostanie doliczony przy fakturowaniu
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
*Cenniki usług technicznych dostępne na
www.strefawystawcy.pl

UWAGA! Zamówienie usług technicznych (przyłącze elektryczne, wod-kan, zamówienie wózka widłowego i inne) możliwe TYLKO poprzez STREFĘ WYSTAWCY.
*Zamówienia na usługi techniczne (przyłącze elektryczne, wod-kan, zamówienie wózka widłowego i inne) należy złożyć do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. Po tym terminie ceny wzrastają zgodnie z cennikiem.

Dodatkowo możliwość zakupu (opcjonalnie):
STAŁA KARTA WJAZDU upoważniająca do wjazdu na tereny MTP w
czasie trwania targów BUDMA
Dodatkowe KARTY WYSTAWCY
(ponad ilość przysługującą w ramach zakupionej powierzchni wystawienniczej)

Dodatkowe zaproszenia do zwiedzania targów BUDMA
(ponad ilość przysługującą w ramach zakupionej opłaty zgłoszeniowej)

268,29 PLN (netto)

ZAKUP online - w Strefie Wystawcy

81,30 PLN (netto)

ZAKUP online - w Strefie Wystawcy

24,39 PLN (netto)

ZAKUP online - w Strefie Wystawcy

Usługi promocyjne / Personel pomocniczy
Oferta reklamowa obejmuje skuteczne narzędzia wspomagające Państwa udział w targach w charakterze wystawcy.
Właściwe i trafne skorzystanie z tych narzędzi przekłada się na zwiększenie zainteresowania Państwa ofertą profesjonalnych gości targowych.
Więcej informacji o targowych usługach promocyjnych znajdą Państwo na stronie www.tup.mtp.pl lub www.strefawystawcy.pl
Kontakt: Katarzyna Probala, email: katarzyna.probala@grupamtp.pl, tel. +48 691 029 687

Noclegi
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy rezerwacji noclegów - kontakt: Joanna Roś, email: hotele@wtcpoznan.pl, tel. +48 61 865 38 69

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich
To jedna z najbardziej rozpoznawalnych nagród na polskim rynku, która jest przyznawana, po wnikliwej ocenie ekspertów, innowacyjnym produktom najwyższej
jakości (http://zlotymedal.mtp.pl/pl/). Termin zgłoszeń: 30.11.2022 r.
Kontakt: Agnieszka Polacka, email: agnieszka.polacka@wtcpoznan.pl, tel. 668 805 018
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Nagroda Acanthus Aureus
Acanthus Aureus – nagroda dla ekspozycji targowych, których rozwiązania architektoniczne i graficzne najlepiej odzwierciedlają strategię marketingową firmy.
Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do Zespołu Komunikacji Korporacyjnej MTP nie później niż 1 tydzień przed rozpoczęciem targów.
Szczegółowe informacje: Anna Smolińska, e-mail: anna.smolinska@grupamtp.pl, tel. 61 869 21 09

Zabudowa stoiska
Zabudowę stoiska (ścianki graniczne, wykładzina, wyposażenie) należy zamówić oddzielnie w Sekcji Zabudowy Stoisk MTP - IDEA Expo lub w innej firmie
zewnętrznej.
Kontakt: Marek Cichocki, email: marek.cichocki@grupamtp.pl, kom. 603 590 392
IDEA Expo jest integralną częścią Grupy MTP. Więcej informacji: www.ideaexpo.pl

Dodatkowe usługi Grupy MTP
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pozostałych usług, oferowanych przez Grupę MTP:
https://almanach.grupamtp.pl/
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