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O TARGACH

Szanowni Panstwo,
W dniach 16 - 17 pazdziernika 2019 r. zapraszamy do G2A Arena na Targi
HORECA EXPO HOTELE & GASTRONOMIA. Jest to idealna propozycja
dla firm zajmujących się wyposażeniem dla hoteli i obiektów wypoczynkowych,
które posiadaja w swej ofercie sprzet gastronomiczny dla restauracji, barów,
pizzerii, kawiarni, cukierni i innych punktów gastronomicznych.
Uczestniczac w Targach HORECA EXPO HOTELE & GASTRONOMIA masz mozliwosc:
»» zaprezentowac swoje produkty i usługi włascicielom i pracownikom obiektów
gastronomicznych, hotelarskich i wypoczynkowych
»» pozyskac nowe kontakty handlowe poprzez udział w spotkaniach ze zorganizowanymi
grupami zwiedzajacych
»» zaprezentowac swoja oferte wsród liderów z branzy hotelarskiej i gastronomicznej
»» spotkac sie z przedstawicielami prasy specjalistycznej, a takze skutecznie promowac
nowosci produktowe dedykowane konkretnej grupie odbiorców
Bogata oferta wyposazenia i produktów, prezentacja nowosci, odbywajace sie konferencje
i warsztaty to dodatkowy atut Targów Horeca Expo.
Zapraszamy do zapoznania sie z oferta wystawiennicza wydarzenia
Organizatorzy
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Załącznik nr 1

STANDARDOWA
ZABUDOWA
STOISK
zabudowa standardowa
stoisk
2		
BOKS WYSTAWIENNICZY
- 16
STANDARD
“A”m

Boks o powierzchni 16 2m2
Stoisko o powierzchni 12 m

-- ścianki działowe białe wys. 250 cm

- ścianki działowe białe wys. 250 cm
-- instalacja
elektryczna
(4 lampki,
gniazdo 230V)
- instalacja
elektryczna
(3lampki,
gniazdo 230V)
- wykładzina
w kolorze
ciemnoszarym
-- wykładzina
w kolorze
ciemnoszarym
- stolik i dwa krzesła
-- stolik
i dwa
- fryz
z nazwą
firmykrzesła

-- fryz z nazwą firmy

Załącznik nr 1
zabudowa standardowa stoisk

STANDARD A		

			
STANDARD
“B”
“A”

2
Stoisko
powierzchni
m2 (4m x 3m)
Stoisko oopowierzchni
9 m12
2

Stoisko o powierzchni 12 m

-ścianki
- ścianki
działowe
białe
wys.
działowe
białe wys.
wys. 250
250
cm250 cm
-- ścianki
działowe
białe
cm
elektryczna
(2lampki,
gniazdo 230V)
230V)
-instalacja
- instalacja
elektryczna
(3 lampki,
gniazdo 230V)
-- instalacja
elektryczna
(3lampki,
gniazdo
wykładzina w
w kolorze
kolorze ciemnoszarym
ciemnoszarym
-- wykładzina
wykładzina
w
kolorze
ciemnoszarym
stolik i i dwa
dwa krzesła
krzesła
-- stolik
-fryz
- stolik
i dwa
nazwą
firmykrzesła
-- fryz
zz nazwą
firmy
-- fryz z nazwą firmy
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STANDARD B		

			

STANDARD “B”
“C”
“A”
STANDARD

Stoisko
o powierzchni
powierzchni
9 m2 (3m x 3m)
Stoisko
96m
Stoiskooopowierzchni
m222
Stoisko o powierzchni 12 m

-- ścianki działowe białe wys. 250 cm

ścianki
działowe
białe
wys.
250
cm
ściankidziałowe
działowebiałe
białewys.
wys.250
250cm
cm
---ścianki
elektryczna
(2lampki,
gniazdo
230V)
-instalacja
- instalacja
elektryczna
(2 lampki,
gniazdo
230V)
instalacja
elektryczna
(2lampki,
gniazdo230V)
230V)
---instalacja
elektryczna
(3lampki,
gniazdo
wykładzina
w
kolorze
ciemnoszarym
wykładzina
wkolorze
kolorze
ciemnoszarym
---wykładzina
w
ciemnoszarym
wykładzina
w
kolorze
ciemnoszarym
stolik
krzesła
stoliki i dwa
idwa
dwakrzesła
krzesła
---stolik
-fryz
- stolik
i dwa
krzesła
nazwą
firmy
fryz
nazwą
firmy
---fryz
zzznazwą
firmy

-- fryz z nazwą firmy
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STANDARD B		

			
“A”
STANDARD
STANDARD “B”
“C”

2
2 m (3m x 2m)
Stoisko
opowierzchni
powierzchni
6
Stoisko
96m
Stoisko
Stoiskoooopowierzchni
powierzchni12
m22

-ścianki
- ścianki
działowe
białe
wys.
250 cm
działowe
białe
wys.
250
cm
---ścianki
ściankidziałowe
działowebiałe
białewys.
wys.250
250cm
cm
elektryczna
(2lampki,
gniazdo
230V)
-instalacja
- instalacja
elektryczna
(2 lampki,
gniazdo
230V)
---instalacja
elektryczna
(3lampki,
gniazdo
instalacja
elektryczna
(2lampki,
gniazdo230V)
230V)
wykładzina
w
kolorze
ciemnoszarym
---wykładzina
w
ciemnoszarym
wykładzina
wkolorze
kolorze
ciemnoszarym
wykładzina
w
kolorze
ciemnoszarym
stolik
krzesła
---stolik
stoliki i dwa
idwa
dwakrzesła
krzesła
-fryz
- stolik
i dwa
krzesła
nazwą
firmy
---fryz
zzznazwą
firmy
fryz
nazwą
firmy
-- fryz z nazwą firmy

Cena stoiska Z ZABUDOWĄ:
»» 120zł netto / m2 > (do 31.05.2019)
»» 170zł netto / m2 > (od 01.06.2019)
Dla wystawców chcących zaprezentować
maszyny
lub
Cena powierzchni BEZ ZABUDOWY:
STANDARD
Stoisko o powierzchni 9 m
STANDARD “B”
“C”
urządzenia o dużych gabarytach istnieje możliwość Stoisko o powierzchni 6 m
»» wys.80zł
netto / m2 > (do 31.05.2019)
--ścianki
250
ściankidziałowe
działowebiałe
białewys.
250cm
cm
wygospodarowania powierzchni wystawienniczej na zewnątrz
--instalacja
(2lampki,
gniazdo
instalacjaelektryczna
elektryczna
(2lampki,
gniazdo
230V)
»
»
130zł
netto230V)
/ m2 > (od 01.06.2019)
obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.--wykładzina
wykładzinaw
wkolorze
kolorzeciemnoszarym
ciemnoszarym
2
2

--stolik
stoliki idwa
dwakrzesła
krzesła
--fryz
fryzzznazwą
nazwąfirmy
firmy

Stoiska indywidualne są każdorazowo
wyceniane na podstawie zamówienia klienta.
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O G2A ARENA
Imponująco prezentuje się bilans półtrorarocznej
obecności G2A Arena na eventowej mapie Polski.
W samym 2017 roku w Centrum odbyło się ok. 120
wydarzeń, w tym 85 o charakterze konferencyjno-ko n g r e s ow y m i 3 5 o c h a r a k te r z e t a r g owo wystawienniczym. Zgromadziły one blisko 100.000
Misją G2A Arena jest animowanie aktywności uczestników i 925 wystawców.
biznesowej regionu poprzez tworzenie miejsca Znaczącym atutem G2A Arena jest jej doskonała
s p o t k a ń i f o r u m w y m i a n y d o ś w i a d c z e ń d l a lokalizacja - sąsiedztwo Portu Lotniczego Rzeszówprzedstawicieli świata biznesu, nauki, sportu, Jasionka, bliska odległość od centrum Rzeszowa,
sztuki, a także władz centralnych i samorządowych. a także usytuowanie w pobliżu autostrady A4, drogi
Działalność Centrum koncentruje się również wokół ekspresowej S19 i dróg krajowych DK9 i DK19.
promocji technicznych i technologicznych walorów
Województwa Podkarpackiego.
G2A Arena, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
Województwa Podkarpackiego to najnowocześniejszy
tego typu obiekt w regionie. Unikalny kompleks
o łącznej powierzchni użytkowej ponad 12 tys. m 2
umożliwia organizację kongresów, konferencji,
targów oraz wystaw.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Izabela Lampart
508 216 520
izabela.lampart@cwkoperator.pl

Kamila Mołoń
533 316 096
kamila.molon@cwkoperator.pl
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