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Oferta podstawowa-Potato Poland 2022 

Opłaty obowiązkowe: 

 

L.p. Usługa Cena zł 

netto  

1. Opłata rejestracyjna za każdego wystawcę 300 

2. Opłata za wpis do wirtualnego katalogu wystawy za każdego podwystawcę 250  

3. Opłata za przyłącze gniazdko 230V 390 

 

Usługi dodatkowo płatne: 

L.p. Wystawca Cena zł 

netto 

1. Stoisko (system Octanorm) wewnątrz hali w standardowej zabudowie – zł/m2 (min. 

10m2): 

- wykładzina pod stoiskiem 

- punkt świetlny na każde 3m2 stoiska 

- gniazdo wtykowe 230V / 1kW 

- kosz na śmieci 

- stolik 

- krzesło składane – 2 szt. 

390 

zł/m2 

2. Stoisko (system mFrame) - cena za stoisko 10 m2 uwzględnia zabudowę w systemie 

modułowym (ściany w kształt "L" + panele z nadrukiem),  

- krzesło – 4 szt. 

- stolik 

- trybunka frontowa 

- oświetlenie - 4 lampki (bez gniazdek) 

5800 

3.  Powierzchnia wystawiennicza wewnątrz hali wystawowej bez zabudowy 190 

zł/m2 

4. Miejsce na zewnętrznym terenie wystawowym – zł/m2 (min. 20m2) – dotyczy 

wyłącznie firm maszynowych 

70 

zł/m2 

5. Utworzenie wirtualnego spaceru 3D wraz z 12 miesiącami utrzymania na serwerze. 

Link HTML do osadzenia wirtualnego spaceru 3D na stronie internetowej z 

logotypem indywidualnym. Wirtualne znaczniki (tagi) w liczbie zależnej od pakietu 

Zdjęcia HD w 4k w liczbie zależnej od pakietu.  

Bezpłatny dojazd do 50 km od Warszawy. 

 

Dla powierzchni sfilmowanej do 100 m2 (gratis10 zdjęć HD 4k i 5 znaczników -

tagów) 

2000 

Dla powierzchni sfilmowanej do 250 m2 (gratis15 zdjęć HD 4k i 10 znaczników -

tagów) 

3000 

Dla powierzchni sfilmowanej do 500 m2 (gratis20 zdjęć HD 4k i 20 znaczników -

tagów) 

5000 

Dla powierzchni sfilmowanej powyżej 500 m2 Ind. 

wycena 

6. Gogle VR – wynajem za dzień 300 
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Nawożenie i Ochrona Roślin: 

 

L.p. Usługa – Sponsor Branżowy Cena zł 

netto 

1. Poletko pokazowe Nawożenie i Ochrona Roślin o wymiarach 15x20m z pełną 

obsługą – Partner dostarcza preparaty, które chce zastosować na poletku wraz z 

opisem sposobu stosowania. O ile nie wskaże inaczej – pozostałe elementy 

agrotechnologii niepodlegające pokazowi – zostaną wykonane standardowo wg 

ogólnej technologii przyjętej na polu demonstracyjnym. Na poletku zostanie 

umieszczona tablica z logo Partnera 70x70cm oraz tablica informacyjna z logo 

Partnera oraz logo Potato Poland - z programem nawożenia lub ochrony, 

zastosowanym na poletku. Przedstawiciel zlecającego ma prawo do czynnego 

uczestnictwa w sadzeniu i pielęgnacji poletka oraz do kontroli jego stanu i 

zgłaszania ewentualnych istotnych uwag. Na czas wystawy poletka nie 

podlegają desykacji, jedna redlina z danej odmiany zostanie częściowo 

wykopana, a zebrany plon wyeksponowany w skrzynce pokazowej bezpośrednio 

pod tabliczka z nazwą odmiany, natomiast druga redlina danej odmiany stanowi 

ekspozycję stanu roślin w trakcie wegetacji tak, aby zwiedzający mieli możliwość 

oceny wrażliwości na warunki pogodowe i patogeny oraz skuteczności 

zastosowanych preparatów. Na poletku została zastosowana odmiana 

Cartagena (hodowca Schaap) z grupy późnych.  

4000 

 

Dodatkowe różne: 

L.p. Wyposażenie dodatkowe stoiska Cena 

netto 

zł/szt 

1. Lada informacyjna 140 

2. Lada informacyjna łukowa 164 

3. Gablota szklana (1,0m x 0,5m x 1,0m) 176 

4. Regał 3-półki z zabudowy 188 

5. Regał drewniany 192 

6. Drzwi harmonijkowe 195 

7. Zasłonka 58 

8.  Półka 58 

9. Witryna szklana (1,0m x 0,5m x 2,4m) z 1 półką 376 

10. Ścianka działowa  94 

11. Znak graficzny na fryzie (20cm x 20cm) 195 

12. Zmiana kolorystyki ścian – folia 1m2 98 

13. Stół drewniany kwadratowy / okrągły 95 

14. Stół prostokątny 128 
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15. Stół barowy 122 

16. Taboret barowy 92 

17. Krzesło składane 56 

18. Krzesło wyściełane  80 

19. Regał drewniany 116 

20. Stojak na prospekty 130 

21. Szafka biurowa 130 

22. Lodówka 390 

23. Butla wody pitnej  92 

24. Dystrybutor do wody  440 

Rodzaj przyłącza elektrycznego 

1. 0,1 – 3,0 kW - obowiązkowe 390 

2. 3,0  - 9,0kW 480 

3. 9,1 – 14,0 kW 670 

4. 14,1 – 18,0 kW 980 

5. 18,1 – 30,0 kW 1120 

6. Powyżej 30,0 kW 1300 

Wyposażenie elektryczne 

1. Dodatkowe gniazdo 230V / 1kW 56 

2. Gniazdo 3-fazowe 400V / 2kW 92 

3. Halogen 82 

4. Dodatkowy punkt świetlny 56 

5. Przedłużacz 70 

6. Rozdzielnia Elektryczna (zapotrzebowanie mocy do 14kW)  350 

7. Rozdzielnia zasilająca RB 100 (zapotrzebowanie  mocy 15kW-30kW) 700 

8. Rozdzielnia zasilająca RB 100 (zapotrzebowanie  mocy 30kW-50kW) 1300 

Inne 

1. Dystrybucja materiałów reklamowych przez hostessy 2200 

2. Wynajem strefy konferencyjnej na prelekcje merytoryczne/prezentacje 30min. 1200 

3. Zaproszenie dla jednej osoby na piątkową konferencję i bankiet  300 

4. Zaproszenie dla jednej osoby na sobotnią uroczystą Galę 500 

5. Jednodniowa reklama podczas transmisji live targów – czas antenowy do 30 sek, 2 

razy na godzinę (nie dotyczy transmisji z konferencji) 

1200 

6. Strona w wirtualnym katalogu targowym 500 

7. Reklama w mediach społecznościowych 600 

8. Film promocyjny nagrywany na stoisku 1700 

9. Wywiad promocyjny podczas transmisji live 900 

10. Sesja zdjęciowa 390 


