
 
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / PREZENTACJI W  

XIX OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI TECHNICZNEJ 

CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA W POLSCE - NOWE TRENDY ROZWOJU 

28 października 2021 r. O3 Hotel, ul. Mangalia 1, 02-758 Warszawa  
 

Zgłoszenie dotyczy możliwości uczestnictwa w PANELU I i II. Ze względów organizacyjnych 
prosimy o zaznaczenie Państwa preferencji udziału w wybranym Panelu. 

 

 

Wystawca 

 Rozstawienie stojaków reklamowych typu roll’up (szer. do 1 m),  
max. 1 szt. przy stoiskach wystawienniczych 

800 zł za 1 szt.  
+ 23% VAT 

  Insert materiałów reklamowych (do 100 g)  
800 zł  

+ 23% VAT 

  Prezentacja 15 min. (maks. 2 osoby) + stojak reklamowy typu roll’up  
(szer. do 1 m) przy stoiskach wystawienniczych 

2 800 zł  
+ 23% VAT 

  Prezentacja 30 min. (maks. 2 osoby) + 2 stojaki reklamowe typu roll’up  
(szer. do 1 m) przy stoiskach wystawienniczych oraz na sali 

4 000 zł  
+ 23% VAT 

 Pakiet  
brązowy 

 Stolik (miejsce do prezentacji na hallu 4 m
2
) 

 Rozstawienie stojaków reklamowych (1 szt. na sali konferencyjnej) 
 Uczestnictwo 2 osób + zaproszenia dla 2 gości firmy 
 Logo w materiałach i na stronach internetowych promujących wydarzenie 

2 800 zł  
+ 23% VAT 

 Pakiet  
srebrny 

 Stolik (miejsce do prezentacji na hallu 4 m
2
) 

 Prezentacja 15 min, Insert materiałów reklamowych 
 Rozstawienie stojaka reklamowego (1 szt. na sali konferencyjnej) 
 Uczestnictwo 2 osób + zaproszenia dla 5 gości firmy 
 Logo w materiałach i na stronach internetowych promujących wydarzenie 

4 500 zł  
+ 23% VAT 

 Pakiet 
złoty 

 Stolik (miejsce do prezentacji na hallu 4 m
2
) 

 Prezentacja 15 min, Insert materiałów reklamowych 
 Rozstawienie stojaków reklamowych (2 szt. na sali konferencyjnej oraz wśród wystawców) 
 Uczestnictwo 2 osób + zaproszenia dla 10 gości firmy 
 Logo w materiałach i na stronach internetowych promujących wydarzenie 

6 000 zł 
 + 23% VAT 

 
Sponsor 
przerwy  
kawowej 

 Reklama, prezentacja firmy na ekranie telewizyjnym w Hallu podczas trwania konferencji  
 Stolik (miejsce do prezentacji na hallu 4 m

2
) 

 Rozstawienie stojaków reklamowych (1 szt. na sali konferencyjnej) 
 Uczestnictwo 2 osób + zaproszenia dla 2 gości firmy 
 Logo w materiałach i na stronach internetowych promujących wydarzenie 

4 000 zł  
+ 23% VAT 

 
Indywidual-
ne szkolenie 
prezentacja 
dla klientów 

firmy 

  

 Możliwość przeprowadzenia indywidualnej 
prezentacji / warsztatów przez firmę dla jej 
wybranych klientów podczas konferencji w 
salce 9 osób. 

 Stolik (miejsce do prezentacji na hallu 4 
m

2
) 

 Rozstawienie stojaków reklamowych (1 
szt. na sali konferencyjnej) 

 Uczestnictwo 2 osób + zaproszenia dla 9 
gości firmy 

 Logo w materiałach i na stronach interne-
towych promujących wydarzenie 

5 500 zł + 23% 
VAT 

 

Uczestnictwo 
W ramach opłaty zapewniamy: udział w konferencji, materiały, aktualny miesięcznik 

Chłodnictwo & Klimatyzacja, przerwy kawowe, lunch. 

500 zł/osobę 
+ 23% VAT 

Preferuję 
PANEL I 

KOMERCYJNE INSTALACJE 
CHŁODNICZE 

 PANEL II 
ENERGOOSZCZĘDNE INSTALACJE HVAC  



 

 
 

Nazwa firmy ________________________________________________________________________________________________ 

 

Adres  _____________________________________________________________________________________________________ 

 

Kod  _______________________  miasto_________________________NIP_____________________________________________ 

 

Osoba 2______________________________________________Firma/Stanowisko  ______________________________________ 

 

Telefon___________________________  kom __________________________  e-mail  ____________________________________ 

 

Osoba 2______________________________________________Firma/Stanowisko  ______________________________________ 

 

Telefon___________________________  kom __________________________  e-mail  ____________________________________ 

 

Gości firmy w zależności do pakietu proszę wymienić w poniższym zgłoszeniu lub przesłać 
drogą mailową do 26 października 

 

 
Gość 1________________________________________________Firma  _________________________________________ 

 

Telefon___________________________  kom __________________________  e-mail  ____________________________________ 

 

Gość 2________________________________________________Firma  _________________________________________ 

 

Telefon___________________________  kom __________________________  e-mail  ____________________________________ 

 

Gość 3________________________________________________Firma  _________________________________________ 

 

Telefon___________________________  kom __________________________  e-mail  ____________________________________ 

 

Gość 4________________________________________________Firma  _________________________________________ 

 

Telefon___________________________  kom __________________________  e-mail  ____________________________________ 

 

Gość 5________________________________________________Firma  _________________________________________ 

 

Telefon___________________________  kom __________________________  e-mail  ____________________________________ 

 

Gość 6________________________________________________Firma  _________________________________________ 

 

Telefon___________________________  kom __________________________  e-mail  ____________________________________ 



 

TAK/NIE* wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Grupę Wydawniczą Euro-Media 
(zgoda wymagana)  

 
TAK/NIE* wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących  
z Grupą Wydawniczą Euro-Media (zgoda wymagana)  

 
TAK/NIE* wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej/numer telefonu informacji handlo-
wej kierowanej do mnie przez Grupę Wydawniczą Euro-Media lub podmioty współpracujące (zgoda fakultatywna)  

 
* - niepotrzebne skreślić:   
 
 

.........................................                                   ..........................                                               ........................................... 
pieczęć firmowa                                                             data                                                              podpis osoby upoważnionej 

 

Warunki uczestnictwa: 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do Grupy Wydaweniczej Euro-Media Sp. z o.o. wypełnionego formularza 
zgłoszenia. 

2. Formularz zgłoszenia należy przesłać na adres: p.otlowski@chlodnictwoiklimatyzacja.pl lub p.pietrak@chlodnictwoiklimatyzacja.pl  
3. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo fakturę pro-forma, na podstawie której należy dokonać płatności. 
4. Brak uczestnictwa w konferencji nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji. 
5. Organizator przyjmuje tylko pisemną rezygnację z konferencji nie później niż 7 dni przed terminem konferencji – nie pociąga to za 

sobą żadnych skutków finansowych. Po tym terminie rezygnujący pokrywa koszty organizacyjne w wysokości 150 zł +VAT. 
6. W przypadku nie złożenia pisemnej rezygnacji z konferencji Organizator wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni po konferencji. 
7. Osoby, które zgłoszą swój udział w terminie późniejszym niż 7 dni przed konferencją, a z niej zrezygnują pokrywają koszty orga-

nizacyjne w wysokości 150 zł +VAT. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian programu konferencji lub odwołania. 
9. W przypadku odwołania konferencji, Organizator zwróci wpłaconą kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. 
10. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności przed konferencją. 
 
 

Po wysłaniu zamówienia otrzymacie Państwo fakturę pro-forma, na podstawie której należy dokonać płatności. 

 
„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) 
informujemy, iż administratorem dobrowolnie przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych, przetwarzanych w celach związa-
nych ze złożeniem i realizacją zamówienia jest Grupa Wydawnicza Euro-Media Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-786), przy ul. 
Wąski Jar 9. Ponadto Pani/Pana dane osobowe w razie wyrażenia zgody mogą być przetwarzane w celach marketingowych Grupy 
Wydawniczej Euro-Media Sp. z o.o. lub podmiotów współpracujących z Grupą Wydawniczą Euro-Media Sp. z o.o.  Przysługuje Pa-
ni/Panu prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych. Informujemy, iż poza podmiotami uprawnionymi na podstawie 
przepisów prawa, zebrane dane osobowe nie będą udostępniane” 

 
 

.........................................                                   ..........................                                               ........................................... 
          pieczęć firmowa                                                             data                                                              podpis osoby upoważnionej 

  

ODEŚLIJ ZGŁOSZENIE na e-mail: 
 

Paweł Otłowski   p.otlowski@chlodnictwoiklimatyzacja.pl  
Piotr Pietrak   p.pietrak@chlodnictwoiklimatyzacja.pl  

 

Grupa Wydawnicza Euro-Media 

 
Euro-Media Sp. z o.o. 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, 
Kapitał zakładowy: 92.000 PLN, KRS: 0000037549, NIP: 5271032032 

ul. Wąski Jar 9, 02-786 Warszawa 
e-mail: biuro@euro-media.pl 

www.euro-media.pl 

 
Mediafachowe Sp. z o.o. 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 5.000 PLN, KRS: 0000692079,NIP: 9512444176 

ul. Wąski Jar 9, 02-786 Warszawa 
e-mail: biuro@mediafachowe.pl 

www.mediafachowe.pl 
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