
Zg∏oszenie uczestnictwa
WYSTAWCY
Application Exhibitor

15-18 luty 2008
Nowe Tereny Targowe
w Monachium

Prosimy o dok∏adne wype∏nienie niniejszego formularza i odes∏anie go pocztà na adres: Messe München GmbH, Messegelände, 81823 München, Niemcy
lub przes∏anie faksem: (+ 49 89) 949-20189
35. Mi´dzynarodowe Targi Wyrobów Zegarmistrzowskich, Bi˝uterii, Kamieni Szlachetnych, Pere∏ oraz Technologii, tel. (+49 89) 949-11398, info@inhorgenta.de, www.inhorgenta.com

Prosimy o zaznaczenie na odwrocie formularza odpowiedniej grupy lub grup towarów, do której nale˝à produkty prezentowane przez Paƒstwa na targach.

Prosimy o zapoznanie si´ z Warunkami Uczestnictwa A i B (Terms of Participation A and B) oraz Wytycznymi Technicznymi (Technical Guidelines). Podpisujàc niniejsze zg∏oszenie, osoba ni˝ej podpisana
akceptuje Warunki Uczestnictwa A i B oraz Wytyczne Techniczne, a tak˝e uznaje je za prawnie wià˝àce. Wszystkie osoby dokonujàce zg∏oszenia w imieniu osób trzecich ponoszà bezpoÊrednià
odpowiedzialnoÊç w zakresie spe∏nienia wymogów Targów Monachijskich (Messe München GmbH - MMG) dotyczàcych powy˝szych targów.

Wype∏nia organizator (To be completed by organizer)

Podwystawcy: W celu rejestracji podwystawców prosimy u˝yç formularza „Zg∏oszenie uczestnictwa Podwystawcy“ 

Adres firmy
Your company‘s address

Osoba do kontaktu (Contact person)

Adres
Address
Nazwa firmy
Company

Ulica/ skrytka pocztowa
Street/ P.O. Box

Kod pocztowy
Postal code

Miasto
City

Kraj
Country

Strona internetowa
Homepage

Tytu∏ naukowy (Title)            Imi´ (First name) Nazwisko (Last name) Stanowisko / Dzia∏ (Position in company/department) 

E-mail (E-mail)

Osoba uprawniona do reprezentowania firmy (Dyrektor zarzàdzajàcy / Dyrektor
generalny) (jeÊli inna osoba) Legal representative (Managing Director/CEO) (if different)

Nr KRS lub zaÊw. o wpisie do ewid. dzia∏aln. gosp. oraz miejsce wydania
(Commercial register No. and location)

Telefon z nr kierunkowym i nr wew. (Telephone incl. area code and extension)

Faks (Fax)

NIP (Tax No.)

www.

Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ: 15 lipca 2007
Application deadline: July 15, 2007

Pani (Ms.)
Pan (Mr.)

Pani (Ms.)
Pan (Mr.)

Adres do korespondencji (jeÊli inny ni˝ powy˝szy) Correspondence address (if different from above)

numer kierunkowy kraju + nr kierunkowy miejscowoÊci + nr telefonu
(country code + area code + phone no.)

numer kierunkowy kraju + nr kierunkowy miejscowoÊci + nr faksu
(country code + area code +  fax no.)

Powierzchnia stoiska (minimum 12m2) – prosimy wype∏niç (Stand size – please complete) System zabudowy – prosimy zaznaczyç 
(Stand system – please choose)

Typ stoiska – prosimy zaznaczyç (Stand system – please select)

Miejsce/Data / Pieczàtka firmy i podpis osoby upowa˝nionej do reprezentowania firmy /
Location/Date / Company stamp and legally binding signature /
Prosimy powtórzyç nazwisko drukowanymi literami (Please repeat name in block letters)

Marki. Prosimy o wpisanie marek firmy (Brands. Please enter your brands)

1. 2.

4.3.

Ulica/ skrytka
pocztowa
Street/ P.O. Box

Kraj
Country

szerokoÊç x
width x

Szeregowe (Row stand)
otwarte z 1 strony - 175 EUR/m2

1 side open - 175 EUR/m2

Naro˝ne (Corner stand)
otwarte z 2 stron - 187 EUR/m2

2 sides open - 187 EUR/m2

Czo∏owe (End stand)
otwarte z 3 stron - 190 EUR/m2

3 sides open - 190 EUR/m2

Wyspowe (Island stand)
otwarte z 4 stron - 193 EUR/m2

4 sides open - 193 EUR/m2

Zabudowa w∏asna (Self-built stand)

Inny system zabudowy (Other rental stand)

Stoisko modu∏owe Targów
Monachijskich (MMG modular stand)

g∏´bokoÊç =
depth = m2

Osoba do
kontaktu
Contact person

Nazwa firmy
Company

Kod pocztowy
Postal code

Miasto
City

E-mail

Siedziba centrali firmy z kompletnym adresem i nazwà kraju/ Headquarters of the parent company with the full address and country:

Pod nazwà którego kraju chcà Paƒstwo zostaç uj´ci w statystykach:
Under which country would you like to be included in the statistics:       Centrali firmy/ Headquarters       Filii/ Branch            Kraj/ Country:

Telefon
Telephone

Faks
Fax

Standsystem  Standart  Halle  Stand-Nr.  Frontbreite  x Tiefe  Gesamtfläche  Datum



Prosimy odes∏aç na adres:

Messe München GmbH
Projektleitung inhorgenta europe
Messegelände
81823 München
Niemcy

System zabudowy (Stand system)

Dodatkowe informacje o dzia∏alnoÊci firmy (Additional company information)

Nast´pujàce produkty b´dà prezentowane na targach (The following items will be on display):*

Produkcja / Manufacturer Import / Importer Hurt / Wholesaler Dystrybucja / Distributor Us∏ugi / Service-provider

Zabudowa w∏asna (Self-built stand)  

Zegary i zegarki (Clocks and watches)

Zegary (Clocks)

Zegarki (Watches)

Paski i bransoletki do zegarków (Watchbands)

Kamienie syntetyczne (Synthetic stones)

Per∏y (Pearls)

Wyroby ze srebra (Silver goods)

Oferta techniczna/opakowania (Technical items/packaging)

Organizacje i zrzeszenia bran˝owe (Trade associations)

Wydawnictwa (Publishers)

Kamienie szlachetne (Precious stones)

Bursztyn (Amber)

Diamenty (Diamonds)

Opale (Opals)

Bi˝uteria (Jewellery)

Bi˝uteria antykwaryczna (Antique jewellery)

Bi˝uteria autorska (Design jewellery)

Bi˝uteria ze stali szlachetnej (Stainless-steel jewellery)

Bi˝uteria z∏ota (Gold jewellery)

Bi˝uteria sztuczna (wysokiej jakoÊci) / Fashion jewellery (high-quality)

Bi˝uteria do piercingu (Piercing jewellery)

Bi˝uteria platynowa (Platinum jewellery)

Bi˝uteria srebrna (Silver jewellery)

Obràczki Êlubne (Wedding rings)

Stoisko modu∏owe Targów Monachijskich
(MMG modular stand)

Inny system zabudowy (Other rental stand)

Przetwarzanie danych (Data processing)

Etui, pude∏ka (Cases, boxes)

Aran˝acja wn´trz sklepowych/gabloty ekspozycyjne (Store design/displays)

Maszyny / narz´dzia (Machines/tools)

Sejfy / techniki zabezpieczeƒ (Safes/security technology)

Prasa bran˝owa (Trade journals):

Literatura techniczna (Technical literature)

* Informacje te nie sà umieszczane automatycznie w oficjalnym katalogu targów
(Information will not be included in official catalogue automatically)


