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Szanowni Państwo,

Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza  
w celu przygotowania projektu  

najlepiej dopasowanego do Państwa potrzeb

DANE FIRMY

nazwa firmy:

osoba kontaktowa:

telefon kontaktowy:

e-mail:

INFORMACJE O TARGACH / KONFERENCJI

nazwa eventu:

data i miejsce eventu:

hala i numer stoiska:

wymiary stoiska:

układ stoiska:                        szeregowe                                   narożne                                       półwyspowe                                     wyspowe

DZIERŻAWA STOISKA

ZAKUP STOISKA

orientacyjny budżet:     od zł, do zł
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RODZAJ STOISKA

informacyjno-promocyjne

handlowe

inne: 

STYLISTYKA STOISKA

nowoczesna

elegancka

minimalistyczna

ekologiczna

tradycyjna 

inna: 

KOLORYSTYKA

zgodna z kolorystyką firmy

pełna dowolność

podane kolory:

ZAPLECZE

nie tak

taknie

ELEMENT PODWIESZANY

RODZAJ PODŁOGI

wykładzina

panele

płyty MDF

sztuczna trawa

dywan

druk

WYPOSAŻENIE STOISKA

stoliki

krzesła

hokery

fotele

sofa

lada informacyjna/sprzedażowa

lada barowa

witryna ekspozycyjna

szafka

regał

lodówka

czajnik

ekspres do kawy

kwiat żywy w donicy

telewizor

inne:

NOŚNIKI PROMOCJI

graficzne (zdjęcia, wydruki)

multimedialne (prezentacja TV)

ekspozycja produktu (gabloty, witryny)

gadżety (indywidualnie do wymagań klienta)

(proszę wpisać ilość)

(baner, kostka)
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Przesłane materiały zostaną wykorzystane wyłącznie do stworzenia wizualizacji oraz oferty dla Państwa firmy.
Firma GoExpo Marcin Abramowski zastrzega sobie prawo do użycia przygotowanych wizualizacji w celach 
reklamowych. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o poinformowanie nas o tym drogą mailową 
(e-mail: biuro@go-expo.com.pl).

Prosimy o przesłanie WYPENIONEGO BRIEFU oraz załączenie pliku z LOGO W 
WERSJI WEKTOROWEJ (rozszerzenie .ai .cdr . eps . svg lub niespłaszczony .pdf) 
oraz MAPY HALI EVENTOWEJ z zaznaczoną lokalizają i wymiarami stoiska

DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI OD KLIENTA:
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