Wrocław, dn. 19.02.2016r.

KIERMASZOWA OFERTA WYNAJMU DOMKÓW
HANDLOWO-WYSTAWIENNICZYCH
ORAZ WYPOSAŻENIA

RODZAJE DOMKÓW
1. Domek otwarty.
Specyfikacja:
Wymiary wewnętrzne (użytkowe) – 3m x 2m x 2,5m (szer. x głęb. x wys.)
Wymiary zewnętrzne – 3,7m x 2,6m x 2,5m (szer. x głęb. x wys.)
Zbudowane w całości z drewna, pomalowane w kolorze ciemnego orzecha
Wyposażone w duże lady ekspozycyjne – 40 cm z trzech stron domku
Nad każdą ladą rozwieszone są łańcuszki ułatwiające ekspozycję towaru
Istnieje możliwość podziału domku na dwie różne niezależne części
W cenie wynajmu domku otwartego wliczony jest:
Montaż przed imprezą
Demontaż po imprezie
Ścianka działowa (na życzenie)

CENA WYNAJMU DOMKU NA KIERMASZ:
CENA POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ
CENA POWIERZCHNI 9,62 m2 (3,7m x 2,6m):
CENA WYNAJMU DOMKU WRAZ Z POWIERZCHNIĄ:

CENA PROMOCYJNA ZA 2 DNI :

280,00 zł/szt.
90,00 zł/m2
865,80 zł
1 145,80 zł

1031,22 zł

Dodatkowo do domków można domówić:
Oświetlenie wewnętrzne – 35,00 zł
Drewnianą podłogę – 40,00 zł
Hermetyczny przedłużacz 3m/5m – 8 zł/szt.
Krzesło plastikowe (czarne) – 10,00 zł/szt.
Skrzynka elektryczna z zabezpieczeniami – 90,00 zł/szt.
Stół cateringowy – 50,00 zł/szt.
Stół drewniany o wym. 2,8m x 0,9m x 0,8m (szer. x głęb. x wys.) – 90,00 zł/szt.
Wszystkie ceny netto.

2. Domek zamknięty.
Specyfikacja:
Wymiary wewnętrzne (użytkowe) – 3m x 2m x 2,5m (szer. x głęb. x wys.)
Wymiary zewnętrzne – 3,7m x 2,6m x 2,5m (szer. x głęb. x wys.)
Zbudowane w całości z drewna, pomalowane w kolorze ciemnego orzecha
Wyposażone w duże lady ekspozycyjne – 40 cm z trzech stron domku
Nad każdą ladą rozwieszone są łańcuszki ułatwiające ekspozycję towaru
Istnieje możliwość podziału domku na dwie różne niezależne części
Domki otwierają się od frontu oraz na boki, tył jest zabudowany na stałe
Domki zamykane są na klucz (2 komplety kluczy)
W cenie wynajmu domku zamkniętego wliczony jest:
Montaż przed imprezą
Demontaż po imprezie
Ścianka działowa (na życzenie)
Dodatkowo:
Oświetlenie wewnętrzne GRATIS
Hermetyczny przedłużacz GRATIS

CENA WYNAJMU DOMKU NA KIERMASZ:
CENA POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ
CENA POWIERZCHNI 9,62 m2 (3,7m x 2,6m):
CENA WYNAJMU DOMKU WRAZ Z POWIERZCHNIĄ:

CENA PROMOCYJNA ZA 2 DNI :

350,00 zł/szt.
90,00 zł/m2
865,80 zł
1 215,80 zł

1094,22 zł

Dodatkowo do domków można domówić:
Drewnianą podłogę – 40,00 zł
Krzesło plastikowe (czarne) – 10,00 zł/szt.
Skrzynka elektryczna z zabezpieczeniami – 90,00 zł/szt.
Stół cateringowy – 50,00 zł/szt.
Stół drewniany o wym. 2,8m x 0,9m x 0,8m (szer. x głęb. x wys.) – 90,00 zł/szt.
Wszystkie ceny netto.

3. Domek z bali.
Specyfikacja:
Wymiary wewnętrzne (użytkowe) – 2,85m x 1,85m x 2,3m (szer. x głęb. x wys.)
Wymiary zewnętrzne – 3,5m x 2,2m x 2,3m (szer. x głęb. x wys.)
Zbudowane w całości z drewna, pomalowane w kolorze ciemnego orzecha
Wyposażone w duże lady ekspozycyjne – 50 cm z trzech stron domku
Domki otwierają się od frontu oraz na boki, tył jest zabudowany na stałe
Domki zamykane są na klucz (2 komplety kluczy)
W cenie wynajmu domku otwartego wliczony jest:
Montaż przed imprezą
Demontaż po imprezie
Ścianka działowa (na życzenie)
Dodatkowo:
Oświetlenie wewnętrzne GRATIS
Skrzynka elektryczna z zabezpieczeniami GRATIS

CENA WYNAJMU DOMKU NA KIERMASZ:
CENA POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ
CENA POWIERZCHNI 7,7 m2 (3,5m x 2,2m):
CENA WYNAJMU DOMKU WRAZ Z POWIERZCHNIĄ:

CENA PROMOCYJNA ZA 2 DNI :

450,00 zł/szt.
90,00 zł/m2
693,00 zł
1 143,00 zł

1028,70 zł

Dodatkowo do domków można domówić:
Drewnianą podłogę – 40,00 zł
Krzesło plastikowe (czarne) – 10,00 zł/szt.
Hermetyczny przedłużacz 3m/5m – 6,00 zł/szt.
Stół cateringowy – 50,00 zł/szt.
Stół drewniany o wym. 2,8m x 0,9m x 0,8m (szer. x głęb. x wys.) – 90,00 zł/szt.
Wszystkie ceny netto.

ZDJĘCIA DOMKÓW

Domki zamknięte.

Domek otwarty.

Domki z bali.

