INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW
PŁATNOŚCI
By uniknąć kłopotów z wejściem na teren targów, prosimy o uregulowanie wszelkich płatności
przed ich rozpoczęciem. By przyspieszyć procedury rejestracyjne, prosimy o zabranie
potwierdzenia opłaty za uczestnictwo w targach. Informacje dot. płatności - p. Iwona Jachacy
tel. 41-3651411, jachacy.iwona@targikielce.pl
KARTY WSTĘPU DLA WYSTAWCÓW, KARTY PARKINGOWE I KARTY SERWIS
Karty „serwis” ważne będą na czas trwania zabudowy. W trakcie trwania targów będą
obowiązywały karty wstępu dla wystawców i karty parkingowe. Możecie je Państwo odebrać
w dniu 25 lutego w budynku administracyjnym (parter) przy ulicy Zakładowej 1
w pokoju nr 8 od godz. 800 do godz. 1600. W dniu 26 lutego w punkcie rejestracyjnym we
Wschodnim Terminalu wejściowym ul. Zakładowa 1 w godz. od 800 do 2000. W dniu 27 lutego od
godz. 800 do 1300 karty do odebrania w Terminalu Wschodnim. Cena dodatkowej karty
parkingowej to 15,- zł. Firmy które nie uzupełniły formularza 7B w celu przygotowania
IDENTYFIKATORÓW (KART WSTĘPU DLA WYSTAWCY) prosimy o pilne przesłanie na
adres kuc.paulina@targikielce.pl wypełnionej strony 7B – plik w załączeniu (prosimy
zignorować jeżeli przesłano).
WPIS DO KATALOGU powinien obejmować
 dane firmy, w tym: pełną nazwę firmy, adres do korespondencji, dane teleadresowe firmy,
 ponadto mile widziana jest krótka charakterystyka przedsiębiorstwa, proponowany przez
Państwa zakres usług, lub też oferta firmy,
 logo firmy.
Wpis do katalogu należy przesyłać do dnia 16 lutego wyłącznie drogą elektroniczną, w formie
załącznika na adres: siejak.julita@targikielce.pl, informacje dostępne na stronie www.enex.pl, w
zakładce FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / str. 8. (prosimy zignorować jeżeli przesłano):
Prosimy o załączenie wykazu Państwa współwystawców (firm prezentowanych na
stoisku) do zamieszczenia ich wpisów w katalogu.
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
W Konkursie może wziąć udział każda firma, która zgłosiła uczestnictwo w targach ENEX.
Warunkiem przyjęcia wyrobu do konkursu jest przysłanie zgłoszenia do dnia
25 lutego 2019 do godz. 1500 , sporządzonego wg wzoru załączonego, na adres
email: kuc.paulina@targikielce.pl i dokonania wpłaty manipulacyjnej w wysokości 100,- złotych
brutto za każdy zgłoszony do konkursu wyrób na:
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Targi Kielce S.A. bank: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
numer konta: 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537
Każdy z wystawców może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę wyrobów.
GODZINY OTWARCIA TARGÓW dla publiczności:
27.02.2019: 900-1700 (dla wystawców 800-1800)
28.02.2019: 900-1700 (dla wystawców od 800)
MONTAŻ I DEMONTAŻ STOISK
Termin montażu stoisk:
24.02.2019: 1400-2400 (wcześniejszy kontakt z kierownikiem hali tel: 606447456)
25.02.2019: 800-2400
26.02.2019: 800-2200
Termin demontażu stoisk:
28.02.2019: 1700-2000
01.03.2019: 800-2000
STOISKA Z ZABUDOWĄ
Stoiska z zabudową będą do Państwa dyspozycji 26 lutego od godz. 800, dalsze wyposażanie
i dekoracja stoisk winna się zakończyć najpóźniej do godz. 2200. Nie jest dozwolone
w żadnym przypadku urządzanie stoiska w dniu otwarcia wystawy tj. 27 lutego 2019.
Pracownia projektowa
Kierownik hali wystawowej:

p. Karol Grabka tel. 413651374, 606447468
email: grabka.karol@targikielce.pl
p. Albert Szczepanek tel. 41 365 12 77 lub 606418153

NAPIS NA FRYZIE
Jeśli zdecydowali się Państwo na zabudowę stoiska wykonywaną przez Targi Kielce, a nie
przesłali nam jeszcze strony 2A formularza, bardzo prosimy o jej wypełnienie
i przesłanie do nas. Napis na fryzie (do 20 znaków, nie licząc spacji, każdy kolejny znak
kosztuje 4,- zł netto) jest wliczony w koszt zabudowy. Prosimy o pilne przesłanie wypełnionej
strony 2A (prosimy zignorować jeżeli przesłano).
STOISKA NIEZABUDOWANE
Wystawca, który zakupił powierzchnię niezabudowaną ma do swojej dyspozycji tylko „podłogę”
(bez wykładziny). Wystawca musi wyposażyć stoisko w ściany zewnętrzne, meble etc... oraz
zamówić potrzebne media tzn. prąd, wodę... Wyposażenie i zabudowa stoiska musi być
wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami bhp i ppoż. Nie jest dozwolone
w żadnym przypadku urządzanie stoiska w dniu otwarcia wystawy tj. 27 lutego 2019.
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TERENY TARGOWE
Wjazd na teren targów Bramą nr 3 ul. Zakładowa

PRZYDATNE TELEFONY
Rezerwacja hoteli:
Anna Kubicka Tel. 41 3651237
e-mail: kubicka.anna@targikielce.pl
Zespół Fakturowania:
p. Iwona Jachacy - tel. 41 3651411; e-mail: jachacy.iwona@targikielce.pl
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej
ul. Sienkiewicza 29, 25-303 Kielce
tel. 41 3480060
www.swietokrzyskie.travel
e-mail: informacja@swietokrzyskie.travel
PKP
rozkład jazdy pociągów dostępny na stronie www.rozklad-pkp.pl
W każdej sytuacji służymy Państwu pomocą i radą. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych
pytań uprzejmie prosimy o kontakt.
Serdecznie pozdrawiamy
Robert T. Frąk , Katarzyna Magdziarz
Tel. 41 3651212 / Tel. 41 3651207
e-mail: enex@targikielce.pl , magdziarz.katarzyna@targikielce.pl
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