
TARGI EXPO REAL 2008 w Monachium 
 kosztorys dla powierzchni własnej 10 m2  na stoisku polskim  

 
I. Koszty dewizowe: 
         
Nr                              Tytuł Cena jednostkowa wartość (EUR) 

1. Powierzchnia wystawiennicza  EUR 510/m2       5.100 
2. Udział w powierzchni wspólnej    ok.  2.60 m2 ok. 1.326 
3. Opłata zgłoszeniowa netto  EUR 450         450 
4. Podłączenie instalacji wodnej i elektrycznej, 

zużycie prądu wody, serwis internetowy  
 
EUR   80/m2

    
        800 

 
5. 

 
Wpis do katalogu  (wpis podstawowy) 

 
 EUR  385 

      
        385 

 
6. 

 
Wejściówki płatne (oprócz jednej bezpłatnej) 

 
EUR 115/szt. 

 
       230 

 
 

 
Suma netto: 

  
ok. 8.291  EUR 

 
 

Niemiecki podatek VAT 19% - do zwrotu po ok. 6 
miesiącach po złożeniu wniosku 

  
ok. 1.575 EUR 

  
Suma brutto: 

  
ok. 9.866 EUR 

 
II. Koszty w złotych: 
 
  

 
  

wartość (zł) 
 
7.  

Zabudowa (w tym: projekt, pylony, wykonanie 
grafiki, meble, transport eksponatów, obsługa 
baru) 

 
ok 1.400 zł/m2 netto 

   
   ok.14.000 

 
8. 

 
Zabudowa (udział w części wspólnej) 

 
ok. 2,60 m2

   
   ok. 3.640 

 
9. 

Zaopatrzenie kuchni i baru dla wystawców i ich 
gości (norma 2 osoby na 10 m2) 

 
ok. 150 zł/os 

 
   ok.   300 

  
Suma kosztów netto: 

  
ok.  17.940 zł 

  
Polski podatek VAT 22% 
 

  
ok. 3.950 zł 

  
Suma kosztów brutto: 

  
ok. 20.890 zł 

 
Uwagi: 

1. koszty oznaczone symbolem „ok.” są kosztami szacunkowymi zależnymi od ilości zgłoszonych firm i 
wielkości powierzchni wspólnej. 

2. w celu zachowania przejrzystości i porządku na stoisku obowiązuje zasada: „ min.10 m2 -jeden wystawca + 
jeden wpis do katalogu + jedna umowa z Organizatorem”.  

Terminy płatności: 
poz. 1.   -  do 20 kwietnia 2008 - zaliczka 35% wartości zamawianej powierzchni własnej na podst. faktury VAT 
poz. 1-5 i 7-8.   - do 25. lipca 2008 - na podstawie faktury VAT. 
poz.  6 i 9 -  do 10 listopada 2008 na podstawie faktury VAT. 

 
Niemiecki podatek VAT 19% (poz. 6) podlega zwrotowi, co następuje po ok. 6 miesiącach od daty złożenia 
wniosku przez wystawcę. Biuro Targów  Monachijskich w Polsce udziela bezpłatnej pomocy przy 
składaniu wniosku. 
Kosztorys nie obejmuje kosztu wykonania Państwa indywidualnych (niestandardowych) materiałów promocyjnych 
na stoisku oraz kosztu podróży i pobytu w Monachium. 

 
                                                                      Z poważaniem 

 
    Krzysztof Kiljański 
      Dyrektor 
     Biuro Targów  Monachijskich w Polsce 
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