SPEDYCJA I MAGAZYNOWANIE
podczas Kongresu PTK, 13-15.09.2018, EXPO Kraków
Z uwagi na uwarunkowania obiektu, w którym odbywa się Kongres, obsługa wystawców
w zakresie magazynów i spedycji będzie realizowana przez firmę Transmeble International
Sp. z o.o., która jest oficjalnym i wyłącznym spedytorem obsługującym teren EXPO Kraków.
Firma Transmeble International przyjmuje zlecenia na:
• magazynowanie materiałów oraz pustych opakowań w czasie trwania wydarzenia oraz
przed i po wydarzeniu
• usługi rozładunkowe i załadunkowe
• spedycję lotniczą, drogową i morską
• obsługę celną
Firma Transmeble International przyjmuje zlecenia i prowadzi rozliczenia finansowe
bezpośrednio z Wystawcą zgodnie z cennikiem. Realizacja zlecenia zostanie rozpoczęta po
opłaceniu wystawionej przez firmę Transmeble International faktury pro-forma.
CENNIK

Magazynowanie towarów /
materiałów w czasie wydarzenia
13-15.09.2018
Magazynowanie pustych opakowań
w czasie wydarzenia
13-15.09.2018
Magazynowanie towarów / pustych
opakowań przed / po wydarzeniu
Dostawa materiałów z magazynu
w czasie wydarzenia
(magazyn - stoisko)
13-15.09.2018

Cena PLN
netto

Jednostka

130,00

1 m³
minimum 2 m³

130,00

1 m³
minimum 2 m³

104,00

1 m³
minimum 2 m³

do dwóch dni przed i po wydarzeniu

250,00

1 dzień

dostawy będą realizowane w godz.
8.00-16.00 w dniach 13-15.09.2018

Rozładunek eksponatów na stoisko
lub do magazynu

32,50

Załadunek eksponatów ze stoiska
lub magazynu

32,50

Przygotowanie towaru do
transportu po wydarzeniu

84,50

Uwagi

100 kg
minimum 200,00 PLN
netto
100 kg
minimum 200,00 PLN
netto
1 paleta

bandowanie, streczowanie

Wysyłka INSERTÓW do toreb kongresowych
oraz MATERIAŁÓW na stoisko
Bardzo ważne: MATERIAŁY na stoisko wystawcy oraz INSERTY do toreb kongresowych muszą
być zapakowane w OSOBNE opakowania i odpowiednio opisane. W przeciwnym razie firma
Transmeble International nie gwarantuje ich właściwego dostarczenia, a Biuro Organizatora
nie gwarantuje ich dołączenia do toreb kongresowych.
INSERTY DO TOREB KONFERENCYJNYCH
Przesyłki z INSERTAMI po potwierdzeniu ich ilości z Biurem Organizatora przyjmowane będą
wyłącznie w dniu 10.09.2018 w godzinach 8.00-16.00. Prosimy o planowanie dostarczenia
przesyłek wyłącznie na ten termin. Wcześniejsze wysyłki wiążą się z ponoszeniem przez
nadawcę dodatkowych kosztów magazynowania. Dla wysyłek po tym terminie Biuro
Organizatora nie gwarantuje umieszczenia insertów w torbach kongresowych.
Opis przesyłek – INSERTY:
Prosimy, aby przesyłka opisana była w następujący sposób:
NADAWCA:
Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Adres firmy:
Telefon
kontaktowy:
Opis:
Rodzaj insertu:
Ilość / nakład:

Kongres PTK – INSERTY do toreb kongresowych
np. ulotka leku …, magazyn Kardiologia, itp.

Prosimy na paczkach umieścić jeden egzemplarz insertu (pierwszą stronę ulotki, zdjęcie insertu, itp.)

ADRES PRZESYŁKI:
Marcin Frontczak – Transmeble International
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9
31-586 Kraków
Brak opisu może spowodować, że przesyłka nie zostanie skutecznie doręczona.

MATERIAŁY NA STOISKO
Przesyłki z MATERIAŁAMI przyjmowane będą w dniach od 10.09.2018 do 12.09.2018
w godzinach 8.00-16.00. Prosimy o planowanie dostarczenia przesyłek wyłącznie w tych
terminach. Wcześniejsze wysyłki wiążą się z ponoszeniem przez nadawcę dodatkowych
kosztów magazynowania.
Opis przesyłek – MATERIAŁY:
Prosimy, aby przesyłka opisana była w następujący sposób:
NADAWCA:
Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Adres firmy:
Telefon
kontaktowy:
Opis:
Rodzaj materiałów:
Wystawca:
• nazwa firmy
• numer stoiska

Kongres PTK – MATERIAŁY na stoisko wystawcy
np. ulotka leku …, magazyn Kardiologia, kubeczki, długopisy, itp.

ADRES PRZESYŁKI:
Marcin Frontczak – Transmeble International
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9
31-586 Kraków
Brak opisu może spowodować, że przesyłka nie zostanie skutecznie doręczona.

MAGAZYNY
Magazyny przeznaczone na towary / materiały na stoiska wystawców zorganizowane zostaną
przez firmę Transmeble International w formie kontenerów ustawionych w bezpośrednim
sąsiedztwie hal wystawienniczych na terenie obiektu i będą dostępne w godzinach trwania
wydarzenia.
Dodatkowo możliwe będzie odpłatne skorzystanie z usługi dostarczenia materiałów na stoisko
za opłatą zgodnie z przedstawionym cennikiem.

Termin zamawiania usług: 31 sierpnia 2018
Przekroczenie uzgodnionych z firmą Transmeble International terminów przesyłek spowoduje
dłuższe oczekiwanie na rozładunek, wyższe koszty usługi lub może uniemożliwić dostarczenie
towarów / materiałów w oczekiwanym terminie.
OSOBA DO KONTAKTU:
Marcin Frontczak
e-mail: marcin@transmeble.com.pl
tel. +48 61 865 68 07
tel. kom. +48 501 710 984
www.transmeble.com.pl

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Organizatora (Grupa casusBTL
Sp. z o.o.) Osoba do kontaktu:
Robert Michalak
Grupa casusBTL Sp. z o.o. / Partner organizacyjny
tel. kom. +48 662 02 11 89
robert.michalak@casusbtl.pl

