
BAKEPOL 2017    ZAŁĄCZNIK A1 / APPENDIX FORM A1 
 

 

OPŁATY REJESTRACYJNE. PAKIETY ŚWIADCZEŃ /REGISTRATION  FEES (EXHIBITOR APPLICATION FEES). SERVICE PACKAGES. 
 

Opłata rejestracyjna jest obowiązkowa, stanowi warunek przyjęcia przez MTP zgłoszenia uczestnictwa w targach i związanego z nim zamówienia powierzchni. Obejmuje koszty manipulacyjne związane  
z rejestracją wystawcy i zamówieniem powierzchni oraz pakiet dodatkowych świadczeń. Wyboru opłaty / pakietu świadczeń dokonuje się na formularzu A1./ Registration fee (exhibitor application fee) is obligatory and constitutes MTP’s 
requirement for accepting an application to participate in the fair and a space order related thereto. Covers handling costs of registering an exhibitor and ordering a space and the following package of additional services. A relevant fee / 
service package should be selected in Form A1.  

OPŁATA REJESTRACYJNA – pakiet świadczeń/ REGISTRATION FEE – package of additional services 
STANDARD 

995 PLN netto* 
PREMIUM 

1860 PLN netto* 

udział dwóch przedstawicieli wystawcy w wieczorze branżowym i innych otwartych wydarzeniach 
towarzyszących targom/ participation of two exhibitor’s representatives  in an evening meeting of the industry 
and in other open fair-accompanying events 

� � 
przekazanie kart wystawcy uprawniających do wstępu na tereny targowe  (przyznawane według zasad 
określonych w Postanowieniach Szczegółowych)/ exhibitor cards to enter fair premises (in compliance with 
the Specified Provisions) 

� � 
przekazanie zaproszeń dla gości targowych/ invitations for fair guests 30 szt./pcs 100 szt./pcs 

bezprzewodowy dostęp do Internetu - na czas trwania targów oraz okresy montażu i demontażu / 
wireless access to the Internet – WiFi card (access code / 1 device) during the fair and stand 
assembly/disassembly work, valid for up to 7 days 

� � 
ubezpieczenie OC wystawcy (deliktowe i kontraktowe)/ exhibitor’s liability insurance (tort and contract liability) � � 
wpis wystawcy (nazwa i dane teleadresowe firmy) w „Alfabetycznym spisie wystawców” w katalogu (w 
Internecie)/ exhibitor’s entry (business name, address and contact details) in the “Alphabetical Directory of 
Exhibitors” in the catalogue (on the Internet) 

� � 
wpis wystawcy (nazwa firmy) do grup towarowych w „Spisie wystawców wg zakresu tematycznego”                      
w katalogu (w Internecie)/ exhibitor’s entry (business name) in the “Exhibitor Directory as per Thematic 
Scope” in the catalogue (on the Internet) 

� � 

zamieszczenie tekstu oferty targowej wystawcy w katalogu (w Internecie)/ publishing the exhibitor’s fair offer 
in the catalogue (on the Internet) 

do 60 znaków/ up to 60 characters 
każda następna rozpoczęta linia tekstu (60 
znaków) jest płatna, koszt 120zł / 1 linię / 
any next initiates line of text cost 120 PLN 

per one line (60 charakters) 
 

do 480 znaków/ up to 480 characters 
każda następna rozpoczęta linia tekstu (60 
znaków)jest płatna, koszt 120PLN / 1 linię 
/ any next initiates line of text cost 120 
PLN per one line (60 charakters) 

 

umieszczenie logotypu wystawcy w katalogu (w Internecie)/ publishing the exhibitor’s logotype in the 
catalogue (on the Internet) 

Brak / not included 
możliwość domówienia oddzielnie / 

separate order  
(625 PLN /1 logo) 

� 

przekazanie karty wjazdu uprawniającej do wjazdu samochodem osobowym na tereny targowe/ vehicle entry 
pass for a passenger vehicle to enter fair premises 

Brak / not included 
możliwość domówienia oddzielnie- koszt 
100 PLN/1 szt /separate order – cost 100 

PLN/1pcs 
� 

raport gospodarczy Infocredit o 2 wybranych podmiotach krajowych / Infocredit report about 2 companies 
from our database � � 
* Opłata netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT). Podatek ten zostanie doliczony przy fakturowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami./ Net prices do not include VAT. The value added 
tax will be included in the invoice if applicable. 
2. OPŁATA ZA ZUŻYCIE SIECI ELEKTRYCZNEJ / CHARGE FOR UTILIZING POWER 
SUPPLY NETWORK:  

 
Salon Technologii Spożywczych (4 dni) Food 

Processing Technologies Exhibition 
 

3. OPŁATA Z TYTUŁU WYWOZU ODPADÓW/WASTE COLLECTION CHARGE  
(w przypadku firm korzystających z usług Idea Expo opłata wliczona jest w cenę projektu i 
zabudowy stoiska/ for companies using the services of Idea Expo fee is included ) 

Moc przyłącza 
Line power 

Opłata netto** [w PLN] 
Net charge** [in PLN] 

Powierzchnia udostępniona wystawcy 
Space made available to the exhibitors 

Opłata netto** [w PLN] 
Net charge** [in PLN] 

3 kW (1x16A) 75 

9 kW (3x16A) 175 

14 kW (3x25A) 270 

do 150 m2 

up to 150 sq m 

 
9,00 za każdy m2 powierzchni udostępnionej 

wystawcy 
 

9,00 for every square metre of space made 
available to the exhibitors 

18 kW (3x32A) 335 

36 kW (3x63A) 690 

50 kW (3x80A) 925 

powyżej 150 m2 

above 150 sq m 

 
 
 

ryczałt / flat rate: 1350,00 

70 kW (3x125A) 1380 

2,3 kW (1x10A) 24 h 60 

9 kW (3x16A) 24 h 135 

 
* Opłata netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT). Podatek ten zostanie doliczony przy 
fakturowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
*  Net prices do not include VAT. The value added tax will be included in the invoice if applicable. 

 
Zamawiający przyłącza elektryczne są zobowiązani do dokonania opłaty za użytkowanie sieci energetycznej 
MTP, której wysokość jest uzależniona od mocy przyłącza elektrycznego. 
Entities ordering electric service lines are required to pay a charge for the utilization of the MTP’s power supply 
network. The charge rates depend on the line power and are as follows. 

Z tytułu wywozu odpadów MTP pobierają od wykonawców stoisk opłatę, której wysokość jest uzależniona od wielkości 
powierzchni udostępnionej wystawcy. 
MTP charges stand constructors for waste collection. The charge rates depend on the size of the space made 
available to the exhibitors and are as follows. 
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