
  
   

 
AGENCJA DO ZADAŃ SPECJALNYCH 

tel. +48 509 383 357, e-mail: targiedu@gmail.com 

Pierwsze Piaseczyńskie  

Targi Zdrowia i Urody ze szczyptą Mody 

 24 maja 2014  

Cennik Usług Targowych – I edycja targów maj 2014 

Stoiska 

A. stoisko 2 m2 (2m  x 1m) – 150 zł/1m2  (ławka + 1 krzesło)         300 zł 
B. stoisko 4 m2 (2 m x 2m) – 140 zł/1m2 (ławka + 2 krzesła)          560 zł 
C. stoisko 6 m2 (3m  x 2m) – 130 zł/1m2 (ławka + 3 krzesła )         780 zł 
D. stoisko 9 m2 (3m  x 3m) – 120 zł/1m2 (2 ławki + 4 krzesła)      1080 zł 
E. stoisko 12 m2 (3m  x 4m) – 110 zł/1m2 (2 ławki + 5 krzeseł)    1320 zł 
F. stoisko 15 m2 (3m  x 5m) – 100 zł/1m2 (3 ławki + 6 krzeseł)    1500 zł 
 
Zakup minimalnej powierzchni targowej: 2 m2 przy cenie 150 zł netto za 1m2, cena za 
1m2 powierzchni maleje przy zamówieniu większej ilości metrów kwadratowych. 
 

Strefa Ekspertów  – propozycja dla salonów urody, fryzjerskich, dietetycznych, 
terapeutycznych, medycyny naturalnej, projektantów mody, stylistów, wizażystów, które 
poza standardowym stoiskiem chcą zaprezentować się na większej pow. min. 6 m2. 
Celem Strefy Ekspertów jest przygotowanie nieodpłatnych konsultacji z zakresu 
wybranych zagadnień tematycznych dla gości targowych ustalonych z organizatorem targów. 
 
Strefa Ekspertów - koszt pakietu: 200 zł. 
Strefa Sceny -  Koszt prezentacji:  blok 10 min. – 200 zł. 
Pokaz Mody –  Koszt występu: 5 minut – 100 zł, 10 minut – 180 zł. 
 
Dystr. mat. promocyjnych we własnym zakresie na terenie targów: 100 zł.  

Możliwość rozwieszenia banera reklamowego, postawienia rollupa – koszt za 1 m2 – 60 zł. 
Do wszystkich ww. cen należy doliczyć  23% VAT. 

Istnieje możliwość zamówienia materiałów reklamowych typu roll-upy, banery, ulotki,   plakaty –  ceny 
uzależnione od indywidualnych zamówień. 

 
 

Zgłoszenia na karcie zgłoszeniowej wraz z opłatami przyjmujemy najpóźniej do 16 maja 

br. pod adresem e-mail: targiedu@gmail.com   

W razie pytań prosimy dzwonić pod numer tel. +48 509 383 357. 
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