
 
 

 

 
 

 

CENNIK 

TARGI , ,MODA NA ZDROWY STYL ŻYCIA” 

CZĘSTOCHOWA 20.03.2020-21.03.2020 

ORGANIZATOR 

ECOROCKUS COMPANY Iwona Herbuś, ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. 327,  

42 – 202 Częstochowa; NIP: 9492224648; http://www.ecorockuscompany.pl 

biuro@ecorockuscompany.pl; ecorockuscompany@gmail.com 

MIEJSCE 

Hotel SCOUT w Częstochowie, u. Drogowców 12, 42-200 Częstochowa, http://www.scout.pl/ 

 DATA WYDARZENIA 

20.03.2020 - 21.03.2020 

20.03.2020 – 13.00 – 19.00 

21.03.2020 – 10.00 – 18.00 

DATA MONTAŻU I DEMONTAŻU STOISK 

20.03.2020 – godz. 7.00 – 12.00  

(Istnieje możliwość przywiezienia elementów stoiska w dniu 19.03.2020 po wcześniejszym 

zgłoszeniu i ustaleniu tego faktu z Organizatorem) 

21.03.2020 – godz. 18.30 – 23.00 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TERMINIE 20.11.2019 – 31.12.2019 

Cena za 1 m2 powierzchni wystawienniczej za 2 dni targów - 99 zł netto  

Opłata rejestracyjna - 200 zł netto 

Terminy płatności  

Opłata rejestracyjna: 14 dni po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia 

Opłata za powierzchnię pod stoisko: 01.01.2020 – 31.01.2020 

Stoisko zapewnia Wystawca (zagwarantowane przez Organizatora: 2 krzesła i 1 stolik o 

wymiarach 75 cm x 150 cm, wysokość 75cm) 

Zamówienie gotowego stoiska – ceny za powierzchnię jak powyżej; ceny za przygotowanie 

gotowego stoiska do indywidualnego uzgodnienia w zależności od liczby i rodzaju 

elementów na stoisku. 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TERMINIE 01.01.2020 – 15.02.2020 

Cena za 1 m2 powierzchni wystawienniczej za 2 dni targów - 130 zł netto  

Opłata rejestracyjna - 200 zł netto 



 
 

 

 
 

Terminy płatności  

Opłata rejestracyjna: 14 dni po otrzymaniu potwierdzenia o otrzymaniu zgłoszenia 

Opłata za powierzchnię pod stoisko: 01.02.2020 – 29.02.2020 

Stoisko zapewnia Wystawca (zagwarantowane przez Organizatora: 2 krzesła i 1 stolik o 

wymiarach 75 cm x 150 cm, wysokość 75cm) 

Zamówienie gotowego stoiska – ceny za powierzchnię jak powyżej; ceny za przygotowanie 

gotowego stoiska do indywidualnego uzgodnienia w zależności od liczby i rodzaju 

elementów na stoisku. 

 

DODATKOWE USŁUGI 

Wystawienie dodatkowego rollupa na hali - 150 zł netto za 2 dni Targów (liczba miejsc 

ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń).   

Dystrybucja ulotek na hali w czasie Targów przez własnego przedstawiciela - 70 zł netto za 

1 dzień Targów. 

Do wszystkich podanych wyżej cen netto należy doliczyć VAT w wysokości 23%. 


