WARUNKI UCZESTNICTWA MEBLE POLSKA EDYCJA ONLINE
1. Z G Ł O S Z E N I E U C Z E S T N I C T W A
1.1. MTP przyjmują zgłoszenie uczestnictwa na platformie MEBLE
POLSKA EDYCJA ONLINE dokonane drogą elektroniczną (online) za pośrednictwem portalu „Strefa Wystawcy”.
1.2. MTP przyjmują zgłoszenie uczestnictwa na platformie MEBLE
POLSKA EDYCJA ONLINE pod warunkiem uregulowania opłaty
za zgłoszenie, o której mowa w punkcie 2.
1.3. Do uregulowania opłaty z tytułu dostępu do platformy
MEBLE POLSKA EDYCJA ONLINE jest zobowiązany podmiot
dokonujący zgłoszenia uczestnictwa.
2. DOSTĘP DO PLATFORMY, WARUNKI PŁATNOŚCI
2.1 Ceny świadczeń związanych z organizacją spotkań on-line
na platformie MEBLE POLSKA EDYCJA ONLINE, uwzględniają:
•
przygotowanie platformy od strony technicznej;
•
oddanie dostępu do platformy na okres uzupełnienia
profilu uczestnika w dniach 20.04-23.05.2021r.;
•
oddanie dostępu do platformy na okres spotkań
biznesowych w dniach 24.05-28.05.2021 r.;
•
obsługę online organizacyjno-techniczną realizowaną
przez MTP, w czasie od 20.04-23.05.2021r.;
2.2 Podmiot dokonujący
zgłoszenia uczestnictwa jest
zobowiązany do zapłaty należności z tytułu udostępnienia
dostępu do platformy. Wpłata stanowi warunek przyjęcia
przez MTP zgłoszenia uczestnictwa.
2.3 Po otrzymania dostępu do platformy MEBLE POLSKA EDYCJA
ONLINE uczestnik jest zobowiązany jak najszybciej, a
najpóźniej do dnia 23.05.2021r. uzupełnić na platformie opis
firmy, wizytówkę oraz wszelkie niezbędnie wymagane dane o
swojej firmie.
2.4 Wysokość płatności:
• 100% wartości brutto* zamówionego świadczenia
2.5 Z tytułu zgłoszenia uczestnictwa będzie wystawiona faktura
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po zaksięgowaniu
przez MTP płatności zostanie przekazany mailowo dostęp do
platformy w celu samodzielnego uzupełnienia profilu firmy.
2.6 Rozliczenia z zagranicznymi kontrahentami z tytułu
udostępnienia dostępu do platformy są dokonywane przez
MTP według średniego kursu EUR ogłoszonego przez NBP:
a) w dniu roboczym poprzedzającym datę wystawienia
faktury albo dokumentu pro forma – jeżeli należność na
poczet opłaty z tytułu udostępnienia dostępu do
platformy wpłynęła na rachunek bankowy MTP przed
terminem zgłoszeń uczestnictwa;
b) w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym termin
nadsyłania zgłoszeń – jeżeli należność na poczet opłaty z
tytułu udostępnienia dostępu do platformy wpłynęła na
rachunek bankowy MTP w dniu ustalonym jako termin
zgłoszeń uczestnictwa lub po tym terminie.
2.7 Platforma jest dostępna:
a) Do uzupełnienia profilu w dniach 20.04-23.05.2021r.
b) Do spotkań biznesowych w dniach 24.05-28.05.2021r.
c) Ostateczne zamknięcie profilu nastąpi w dniu
28.06.2021 r.

3.

OPŁATA
ZA
ZGŁOSZENIE
UDZIAŁU
W PLATFORMIE SPOTKAŃ BIZNESOWYCH

3.1 Opłata za zgłoszenie obejmuje koszty manipulacyjne
związane z przygotowaniem przez MTP dokumentacji
związanej z zawarciem umowy uczestnictwa w platformie
MEBLE POLSKA EDYCJA ONLINE i udostępnieniem dostępu
do platformy oraz pakiet świadczeń, do wyboru:
pakiet SILVER, pakiet GOLD i pakiet PLATINUM.
3.2 Wysokość opłaty za zgłoszenie udziału (do zadeklarowania
przy dokonywaniu zgłoszenia uczestnictwa on-line za
pośrednictwem portalu „Strefa Wystawcy”):
a) opłata za zgłoszenie PAKIETU SILVER – wynosi 4.750
PLN netto**
b) opłata za zgłoszenie PAKIETU GOLD – wynosi 7.000 PLN
netto**.
c) opłata za zgłoszenie PAKIETU PLATINUM – wynosi
15.000 PLN netto**.
3.3 Świadczenia dla PARTNERA, wchodzące w zakres pakietów
SILVER, GOLD I PLATINUM, są szczegółowo określone w
opisie usługi opłata za zgłoszenie PARTNERA na portalu
”Strefa Wystawcy”.
3.4 Podmiot zgłaszający uczestnictwo jest zobowiązany do
dokonania opłaty za zgłoszenie udziału w platformie
w pełnej wysokości (100% wartości brutto*), równolegle ze
zgłoszeniem uczestnictwa, o której mowa w punkcie 2.
3.5 Dokonanie opłaty zostanie potwierdzone przez MTP
wystawieniem faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4

NALEŻNOŚCI A KOSZTY BANKOWE

4.1 Wszelkie należności z tytułu uczestnictwa w platformie
MEBLE POLSKA EDYCJA ONLINE powinny być regulowane
jako wolne od opłat bankowych.
4.2 Wszelkie wpłaty z tytułu uczestnictwa w platformie MEBLE
POLSKA EDYCJA ONLINE należy dokonywać na rachunek
bankowy MTP: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.,
ul. Głogowska 14, 60 – 734 Poznań, Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie o/Poznań
nr konta: 38 102040270000110204242962
* wartość (cena) brutto uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami
** opłata (cena) netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT)
Regulamin portalu „Strefa Wystawcy” są dostępne na stronie internetowe: www.strefawystawcy.pl
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P OS T A NOW I E NIA S ZC ZE GÓ ŁOW E M E B L E P O L S K A E D Y C J A O N L I N E
1. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ
UCZESTNICTWA

5. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

Termin: 20.04.2021
Po tym terminie zgłoszenia będą sukcesywnie realizowane
2. TERMIN I GODZINY OTWARCIA
PLATFORMY MEBLE POLSKA EDYCJA ONLINE
DLA PARTNERÓW
Godziny spotkań biznesowych na platformie:
24.05-28.05.2021 r. w godzinach 08.00- 22.00
3. OKRES PRZYGOTOWANIA PROFILU FIRMY
NA PLATFORMIE
3.1 Uzupełnienie profilu partnera następuje w dniach
20.04-23.05.2021r.
3.2 Po zgłoszeniu uczestnictwa w platformie „Strefa Wystawcy”
i otrzymaniu dostępu do PLATFORMY uczestnik jest
zobowiązany do samodzielnego uzupełnienia profilu firmy,
jego reprezentantów najpóźniej do dnia 23.05.2021 r.
4. GODZINY SPOTKAŃ BIZNESOWYCH
NA PLATFORMIE
4.1 Spotkania są realizowane w dniach 24.05- 28.05.2021 r. w
godz. 08.00- 22.00.
4.2 Spotkania umawiane są na platformie online przez
uczestników za pomocą wysłanych zaproszeń.
4.3 Ilość zaproszeń jest uzależniona od wybranego pakietu:
SILVER, GOLD I PLATINUM.
4.4 Spotkania muszą być potwierdzone obustronnie;
4.5 MTP nie ponosi odpowiedzialności za liczbę zrealizowanych
spotkań.
4.6 Każde spotkanie trwa nie dłużej niż 30 min.

5.1 MTP wystawiają faktury z podatkiem od towarów i usług
(VAT) z tytułu:
a) usług wstępu/ dostępu do platformy i innych usług
targowych - zamawiającym te usługi kontrahentom
mającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia
działalności w Polsce.
5.2 MTP wystawiają faktury bez podatku od towarów i usług
(VAT) z tytułu usług targowych innych niż wymienione
w punkcie 5.1.a), zamawiającym te usługi kontrahentom
mającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej w państwie Unii Europejskiej (UE) albo
w państwie poza terenem UE, pod warunkiem, że odbiorcą
usługi nie jest wystawca / współwystawca mający siedzibę
lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w
Polsce.
5.3 Warunkiem wystawienia faktury bez podatku od towarów i
usług (VAT) kontrahentom zagranicznym z siedzibą lub
stałym miejscem prowadzenia działalności w państwie UE
jest podanie EU VAT ID w formularzach zamówień usług
targowych.
6. ŚWIADCZENIA USTALONE W WYBRANYM
PAKIECIE
6.1 MTP przyjmują zgłoszenie uczestnictwa w platformie MEBLE
POLSKA EDYCJA ONLINE dokonane drogą elektroniczną (online) za pośrednictwem portalu „Strefa Wystawcy”. W
zależności od wybranego Pakietu przysługuje rodzaj
świadczeń, jak niżej**.
** opłata (cena) netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT)
Regulamin portalu „Strefa Wystawcy” są dostępne na stronie internetowej:
www.strefawystawcy.pl

Pakiet wystawcy
SILVER

Pakiet wystawcy GOLD

Pakiet wystawcy
PLATINUM

4 750 PLN

7 000 PLN

15 000 PLN

Wizytówka firmy

✔

✔

✔

Prezentowane produkty

6

10

25

Reprezentant firmy - ilość wizytówek/
pokoi spotkań

5

10

15

Zaproszenia na spotkania

50

100

210

500

1500

nielimitowany

50

100

150

✔

✔

✔

Baner boczny na stronie głównej

✖

✖

✔

TOP na liście wystawców

✖

✖

✔

Wyróżnienie na liście wystawców

✖

✔

✖

Partner programowy (wybrana sesja
scena GŁÓWNA)

✖

✖

1

Spot reklamowy (30')

✖

1

2

Logo na www targów

✔

✔

✔

Post na FB targów

✖

1

2

LOGO w mailingu do zwiedzających

✖

✔

✔

Dedykowany mailing na bazę
zwiedzających (PL, EN)

✖

✖

1

CENA

Podgląd osób odwiedzających profil
firmy
Pakiet aktywnych zaproszeń dla
zwiedzających (od wystawcy)
Dostęp do programu wydarzeń
Działania promocyjne na platformie
wydarzenia

Działania promocyjne w kanałach
GRUPA MTP
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