UMOWA UCZESTNICTWA

MT Targi Polska SA

ul. Jordanowska 12,
04-204 Warszawa

T. +48 22 529 39 33, 11
FAX: +48 22 529 39 76

e-gastro@e-gastro.com

1. DANE DO FAKTURY
nazwa firmy

adres firmy / ulica/ nr. lokalu/ kod pocztowy/ miasto

NIP

KRS

jestem płatnikiem VAT
nie jestem płatnikiem VAT
upoważniam MT Targi Polska SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

2. DANE KONTAKTOWE
Imię i Nazwisko

adres do korespondencji / ulica/ nr. lokalu/ kod pocztowy/ miasto

telefon

e-mail

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie podanych powyżej danych teleadresowych celem przekazywania mi informacji handlowych i innych
propozycji marketingowych przez MT Targi Polska SA z siedzibą w Warszawie (04-204) przy ul. Jordanowskiej 12. Podanie powyższych
danych jest dobrowolne, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych,
ich poprawienia oraz żądania usunięcia.

data zamówienia

podpis Zamawiającego

podpis Usługodawcy
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UMOWA UCZESTNICTWA

MT Targi Polska SA

ul. Jordanowska 12,
04-204 Warszawa

T. +48 22 529 39 33, 11
FAX: +48 22 529 39 76

e-gastro@e-gastro.com

3. ZAKRES ZAMÓWIENIA
Prezentacja firmy


nazwa, dane teleadresowe, adres e-mail i adres strony internetowej,



logo firmy (wektorowe, zapisane jako eps, tiff, jpg lub gif),



opisowy profil firmy (do 1800 znaków),



grupy oferowanych produktów (max. 10 pozycji),



zdjęcia produktów bądź grup produktów (max. 3 zdjęć NA KAŻDY PRODUKT )



aktywne okienko zapytania ofertowego, umożliwiające szybki kontakt z e-Wystawcą,



możliwość przypisania firmy do dowolnej liczby kategorii w ramach
Katalogu branżowego na e-gastro.com,



możliwość dokonywania aktualizacji wpisu podczas trwania abonamentu.

985 PLN netto / abonament roczny

REKLAMA W PORTALU

/ minimalny okres emisji 1 miesiąc



Baner górny strona główna 1760x280px

/ 1500 PLN netto / miesiąc



Baner dolny strona głowna 1760x280px

/ 1250 PLN netto / miesiąc



Baner górny podstrona 1760x280px



Baner dolny podstrona 860x280px



Artykuł sponsorowany



Produkt polecany

/ liczba miesięcy wyświetleń

/ 1100 PLN netto / miesiąc
/ 650 PLN netto / miesiąc

/ 1500 PLN netto / miesiąc

/ 100 PLN netto / miesiąc

4. WARUNKI PŁATNOŚCI
Wyrażamy zgodę na następujące warunki płatności:
1. Należność wynikająca z umowy płatna w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
2. Wpłaty należy dokonać na konto MT Targi Polska S.A. w mBank S.A. nr PL 34 1140 1977 0000 4975 5800 1001.
Walutą w jakiej dokonywane będą płatności jest PLN.
3. MT Targi Polska SA w ciągu 7 dni od uregulowania należności wystawi fakturę VAT.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Wirtualnych Targów e-gastro, znajdującym się na stronie www.e-gastro.com,
stanowiącym integralną cześć niniejszego zgłoszenia i zgadzam się z jego treścią.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, jej rozwiązanie, jak również odstąpienie od niej, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
UWAGA! Umowa uczestnictwa (łącznie 2 strony) powinna być przesłana w oryginale (2 egzemplarze) na adres MT Targi Polska SA

data zamówienia

podpis Zamawiającego

podpis Usługodawcy
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