
                                                

Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Lakiernictwo Przemysłowe ul.Słoneczna 40 ,05-500 Stara Iwiczna.Dane 
prztwarzane są gdy jest niezbędne do zarejestrowania udziału w E-Congresie Paint Poland 2022, podjęcia realizacji czynności i obowiązków  
prawnych ciążących na Administratorze Danych, marketingu bezpośredniego i zapewnia bezpieczeństwo danych. Mają Państwo prawo do 

ich usunięcia lub poprawiania. 

 

Zgłoszenie na E-Congres Paint Poland 2022 

Termin 13-15.06.2022 roku w Apart Hotel Uniejów 

1  
Nazwa firmy 

 

 

 
2 

 
Imię i nazwisko osoby kontaktowej 

 

 

3 Telefon kontaktowy  
4 Adres e-mail  
 
 

5 

 
 

Adres firmowy 
 
 

 

6 NIP  
Uczestnicy: 

1.Imię i nazwisko……………………………………………………………………….………………………….pokój - 1os.  – 2os. 

2.Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………. pokój - 1os.  – 2os. 

3.Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………... pokój - 1os.  – 2os. 

Koszty uczestnictwa: 

Koszty ogólne udziału w E-Congresie Paint Poland 2022: 

 1 osoba w pokoju 1 os. -  1650 zł + 23%VAT    
 1 osoba w pokoju 2 os. – 1500 zł + 23%VAT    

Cena obejmuje: uczestnictwo w wykładach, prezentacjach, materiały E-Congresu,  
2 noclegi, pełne wyżywienie, uroczysta kolacja,  dostęp do strefy SPA i pakiet 2 x 2,5h w basenach termalnych. 
 

Prosimy o przysłanie skanu zgłoszenia na adres e-mail: info@slp.expert 

 

Termin nadsyłania zamówień: do 16.05.2022 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. 

Upoważniamy Stowarzyszenie Lakiernictwo Przemysłowe ul.Słoneczna 40 ,05-500 Stara Iwiczna do 
wystawienia faktury VAT bez podpisu i przesłania faktury w wersji elektronicznej. 

D a t a  i  p o d p i s 

 

 



                                                

Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Lakiernictwo Przemysłowe ul.Słoneczna 40 ,05-500 Stara Iwiczna.Dane 
prztwarzane są gdy jest niezbędne do zarejestrowania udziału w E-Congresie Paint Poland 2022, podjęcia realizacji czynności i obowiązków  
prawnych ciążących na Administratorze Danych, marketingu bezpośredniego i zapewnia bezpieczeństwo danych. Mają Państwo prawo do 

ich usunięcia lub poprawiania. 

 

Zgłoszenie WYSTAWCY/PRELEGENTA 

 E-Congres Paint Poland 2022 

Termin 13-15.06.2022 roku w Apart Hotel Uniejów 

 
1 

 
Nazwa firmy 

 

 

 
2 

 
Imię i nazwisko osoby kontaktowej 

 

 

3 Telefon kontaktowy  
4 Adres e-mail  
 
 

5 

 
 

Adres firmowy 
 
 

 

6 NIP  

Termin Zgłoszenia – do 25 kwietnia 2022.  

Pakiet wystawienniczy PREMIUM 

 Stoisko firmowe 6 m2 na materiały reklamowe, miejsce indywidualnych spotkań; lokalizacja bezpośrednio przy sali 
konferencyjnej; 

 Prelekcja w pierwszym dniu - 20 min .  dla wystawców ”Premium”, możliwość ustawienia banera reklamowego 
podczas kongresu na scenie, 

 Zamieszczenie logo na programach i wszystkich materiałach kongresu, prasie branżowej, portalach internetowych 
Koszt pakietu PREMIUM  7000 zł*+23%VAT   ( * 10% RABAT DLA CZŁONKÓW SLP) 

Pakiet wystawienniczy STANDARD 

 Stoisko firmowe 4 m2 na materiały reklamowe, miejsce indywidualnych spotkań; lokalizacja w korytarzu przy sali 
konferencyjnej; 

 Prelekcja drugi dzień - 20 min . dla wystawców „Standard” możliwość ustawienia banera reklamowego podczas 
kongresu  wzdłuż ściana bocznych sali konferencyjnej;  

 Zamieszczenie logo na  programach i wszystkich materiałach kongresu, prasie branżowej, portalach internetowych 
Koszt pakietu STANDARD  4500 zł*+23%VAT (* 10% RABAT DLA CZŁONKÓW SLP) 

Prosimy o przysłanie skanu zgłoszenia na adres e-mail: info@slp.expert 

___________________________________________________________________________________________ 

Zamawiam Pakiet wystawienniczy                                  PREMIUM                                STANDARD 

Upoważniamy Stowarzyszenie Lakiernictwo Przemysłowe ul.Słoneczna 40 ,05-500 Stara Iwiczna do 
wystawienia faktury VAT bez podpisu i przesłania faktury w wersji elektronicznej. 

D a t a  i  p o d p i s 

 


