X Krakowski Festiwal Kulinarny

HORECA 2014

Szanowni Państwo!
W dniach 5-7 listopada br., w nowopowstałym obiekcie wystawienniczym EXPO Kraków, odbędzie się
kolejna edycja międzynarodowych
targów HORECA i GASTROFOOD.
Dwie nowoczesne hale wystawiennicze

Jednym z wydarzeń towarzyszących
wystawie będzie X edycja Krakowskiego Festiwalu Smaku - HORECA 2014.

Wydarzenie będzie trwało przez wszystkie trzy dni Targów.
Na powierzchni 150 m2 odbędą się liczne pokazy, degustacje oraz konkursy kulinarne, prowadzone przez znamienitych szefów kuchni reprezentujących Stowarzyszenie Klubu Szefów Kuchni oraz najlepszych kucharzy Małopolski.
Ogólnopolski Program Promocyjny „Doceń polskie” jest jednym ze współorganizatorów Festiwalu. Dlatego też mamy możliwość zaprezentowania produktów posiadających godło naszego Programu oraz ich producentów, na bardzo atrakcyjnych
zasadach.
Promocja produktów będzie odbywała się poprzez:
- ich prezentację w gablotach wystawienniczych,
- wykorzystywanie ich w trakcie pokazów i konkursów kulinarnych,
- degustację na stoisku wśród gości targowych.
Inne formy promocji produktu i producenta:
- logotypy firm-partnerów zostaną umieszczone na stałym bannerze
		 prezentowanym na centralnej ścianie stoiska,
- logotypy firm-partnerów zostaną umieszczone w prezentacji
		 multimedialnej, która będzie wyświetlana na specjalnym ekranie,
- istnieje możliwość wyeksponowania ulotek, folderów reklamowych itp.
		 producentów prezentowanych wyrobów.
Całkowity koszt uczestnictwa w Festiwalu, w charakterze Partnera, to tylko
750,- (siedemset pięćdziesiąt) zł netto.
Wszystkie powyższe formy prezentacji zobrazowane zostały na grafice, która
znajduje się na kolejnej stronie.

Więcej informacji: Marek Bielski, tel. 509 230 711

ZAMÓWIENIE
uczestnictwa w
X Krakowskim Festiwalu Kulinarnym HORECA 2014
Firma: ...........................................................................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................................................
Osoba zamawiająca: .................................................... Tel. kontaktowy: ...............................................
zleca PHU „GEMINI” z siedzibą w Opolu przy ul. Wojska Polskiego 1-3/3
promocję swojej marki w ramach X Krakowskiego Festiwalu Smaku HORECA 2014, który
odbędzie się w dniach 5-7 listopada 2014 r. na terenie targów EXPO Kraków.
Zakres promocji produktów oraz marki zlecającego:
- prezentacja produktów w gablotach wystawienniczych,
- wykorzystywanie produktów w trakcie pokazów i konkursów kulinarnych,
- degustację produktów na stoisku wśród gości targowych,
- umieszczenie logotypu zlecającego na stałym bannerze prezentowanym
		 na centralnej ścianie stoiska,*
- umieszczenie logotypu zlecającego w prezentacji multimedialnej,
		 która będzie wyświetlana na specjalnym ekranie umieszczonym przed stoiskiem,*
- ekspozycja ulotek, folderów reklamowych itp. na stoisku.*
Świadczenia oznaczone * (gwiazdką) zostaną zrealizowane pod warunkiem:
- dostarczenia logotypu w wersji elektronicznej, na adres: m.bielski@docenpolskie.pl
		do dnia 29. października 2014 r.
- dostarczenia ulotek, folderów itp., pod adres: Doceń polskie, ul. Skłodowskiej 42,
		 47-400 Racibórz, do dnia do dnia 31. października 2014 r.

Wartość zamówienia: 750,00 zł netto (słownie: siedemset pięćdziesiąt) zł netto.
Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma jest płatnikiem podatku VAT,
nasz NIP: ................................................., i upoważniam PHU „GEMINI” do wystawienia faktury
VAT dotyczącej niniejszego zamówienia, bez podpisu odbiorcy.

..........................................................
		
miejscowość i data					

..........................................................
podpis i pieczątka firmowa

Zamówienie proszę przesłać pod numer faxu: 32 / 419 17 00
lub skan e-mailem: m.bielski@docenpolskie.pl

