Pakiet dla przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i wskazanych przez nie
instytucji/organizacji działających
na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej zainteresowanych uczestnictwem
w
II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI „AGROTRAVEL”
Kielce, 9 – 11 kwietnia 2010 r.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej
i Agroturystyki w Kielcach, które odbędą się w dniach 9 - 11 kwietnia 2010 r.


Organizatorzy targów zapewniają;
- bezpłatnie stoisko wystawiennicze o powierzchni 32 m2 wraz z zabudową standardową,
wyposażeniem technicznym i opłatą rejestracyjną; wg formularza nr 1
- jeden pokój dwuosobowy w hotelu „Tęczowy Młyn” – zapewniamy 3 noclegi dla 2 osób ze
śniadaniem; wg formularza nr 2
- bezpłatne wejściówki dla 8 przedstawicieli
wystawienniczego; wg formularza nr 3

każdego

regionalnego

stoiska

- dodatkową, nieodpłatną powierzchnię handlową (do 20 m2 dla każdego regionu) na
organizowanym w ramach targów „Jarmarku”. Powierzchnia może być wykorzystana tylko i
wyłącznie w celu sprzedaży i promocji produktów tradycyjnych (wyroby rękodzielnicze,
produkty regionalne, ludowe, kulinarne itp.); wg formularza nr 4
(W sprawach dotyczących stoisk „Jarmark” tj. konkretnej lokalizacji i wyposażenia proszę
bezpośrednio z Menadżerem Targów, Cyprianem Kowalczykiem tel. 41 365 13 36,
606 447 468 w godzinach 8.00-16.00)
- „Scena kultury” – prezentacje dorobku artystycznego mieszkańców wsi ; wg formularza nr 5
(w sprawach dotyczących harmonogramu występów zespołów na scenie proszę się
kontaktować wyłącznie z Panem Jakubem Oczkowskim tel. 600 324 363,
e-mail:
jakoob@poczta.fm)
- możliwość bezpłatnego uczestnictwa w międzynarodowej konferencji pn. „Turystyka wiejska
na drodze do komercjalizacji” przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego; wg formularza nr 6
- możliwość udziału w konkursach dla wystawców organizowanych i rozstrzyganych podczas
Targów.
Regulamin i formularze do pobrania na stronie www.agro.travel (Niezbędnik Wystawcy –
Konkursy)



Informacje o stoisku:
−Powierzchnia wystawiennicza wynosi 32 m2
−Zabudowa standardowa stoiska, która obejmuje: ściany zewnętrzne stoiska, fryz czołowy, napis
na fryzie do 20 znaków, gniazdko elektryczne, 5 punktów świetlnych, wieszak, kosz na
śmieci, wykładzinę.
−Wyposażenie techniczne obejmujące: stół okrągły x 2, krzesło tapicerowane x 8, lada
informacyjna x 4, hoker x 4, stojak na prospekty x 4, drzwi harmonijkowe do zaplecza, ściana
pełna do zaplecza, ściana pełna do zaplecza szer. 50 cm x 2, szafka.
−W przypadku wybrania zabudowy własnej zapewniamy podłączenie do Internetu, gniazdko
elektryczne, punkty świetlne, wieszak, kosz na śmieci, wykładzinę.
 Wpis do katalogu
Uprzejmie prosimy o przesłanie danych do katalogu Targów AGROTRAVEL 2010
Materiały powinny zawierać pełną nazwę firmy, dane tele adresowe, stronę internetową
oraz e-mail. Ponadto krótki opis działalności przedsiębiorstwa, proponowany zakres usług
lub oferta firmy. Wpis w języku polskim powinien mieć około 50 słów. Istnieje również
możliwość zamieszczenia angielskiej wersji językowej.
Materiały wyłącznie w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres e-mail:
gluchowska.d@targikielce.pl (Dorota Głuchowska tel. 41 365 14 04 )



Informacja o możliwościach komercyjnego
wystawienniczej oraz usług hotelowych

zakupu

dodatkowej

powierzchni

- ponadto istnieje możliwość zakupu po cenach komercyjnych dodatkowej powierzchni i
zabudowy w Targach Kielce. Zakres i cena pakietu –prosimy o kontakt bezpośrednio z
Menadżerem Targów Kielce, Cyprianem Kowalczykiem tel. 41 365 13 36, 606 447 468 w
godzinach 8.00-16.00
- możliwość zakupu usług hotelowych w cenach promocyjnych bezpośrednio w hotelach
„Tęczowy Młyn” oraz „Łysogóry”. Kontakt do hoteli:
1. Hotel Tęczowy Młyn***
ul. Zakładowa 4
25-670 Kielce
tel. 41 335 21 00
rezerwacja@teczowy.com
http://www.teczowy.com
2. Hotel Łysogóry***
ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce
telefon + 48 41 365 50 00
fax. + 48 41 365 50 01
hotel@lysogory.com.pl
http://lysogory.com.pl
Organizator nie pokrywa kosztów podróży, noclegów i wyżywienia.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego emailem(a.lypacz@swietokrzyskie.travel), faxem (41 361 80 57) lub pocztą nieprzekraczalnym
terminie do dnia 1 marca 2010 r. (poniedziałek) na adres: Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2 pok. 32, 25-033 Kielce

Koordynator: Aniceta Adamczak-Łypacz
e-mail: a.lypacz@swietokrzyskie.travel , tel./fax 41 361 80 57 wew. 23, 600 821 828.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

Formularz zgłoszeniowy nr 1 - Informacje dotyczące stoiska
II Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
Kielce, 9 - 11 kwietnia 2010 r.
Urząd Marszałkowski Województwa……………………………………………………………………………………….

Napis na
fryzie



Koordynator stoiska

Imię
Nazwisko
Stanowisko
Nazwa i
adres
instytucji
Telefon
e-mail
Fax

Proszę wybrać rodzaj zabudowy



Zabudowa standardowa



Zabudowa własna

W szczegółowych kwestiach prosimy o kontakt bezpośrednio z Menadżerem Targów, Cyprianem
Kowalczykiem Istnieje możliwość zakupu dodatkowego wyposażenia i przestrzeni stoiska – w tej
sprawie również prosimy o kontakt bezpośrednio z Menadżerem Targów, Cyprianem Kowalczykiem tel.
41 365 13 36, 606 447 468 w godzinach 8.00-16.00

Formularz zgłoszeniowy nr 2 – bezpłatne noclegi w pokoju dwuosobowym
II Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
Kielce, 9 - 11 kwietnia 2010
Dane pierwszego uczestnika targów:

Imię uczestnika
Nazwisko uczestnika

Pełniona funkcja
Nazwa instytucji
Adres instytucji

Fax

Telefon
Adres e-mail

Noclegi



8/9 kwietnia 2010 r.



9/10 kwietnia 2010 r.



10/11 kwietnia 2010 r.

Dane drugiego uczestnika targów:

Imię uczestnika
Nazwisko uczestnika

Pełniona funkcja
Nazwa instytucji
Adres instytucji

Fax

Telefon
Adres e-mail

Noclegi



8/9 kwietnia 2010 r.



9/10 kwietnia 2010 r.



10/11 kwietnia 2010 r.

Formularz zgłoszeniowy nr 3 – bezpłatne wejściówki dla wystawców

II Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
Kielce, 9 - 11 kwietnia 2010 r.
Poniżej prosimy o wpisanie tych osób, które pracować będą na stoisku i są uprawnione do odbioru
bezpłatnych wejściówek.
LP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Imię

Nazwisko

Organizacja

Formularz zgłoszeniowy nr 4 – zgłoszenie uczestnictwa osoby/osób sprzedającej/cych produkty własne w
ramach „Jarmarku”



Tak



Nie

Ilość osób

Rodzaj oferty
(wymień rodzaj
sprzedawanych
wyrobów
rękodzielniczych,
produktów
regionalnych,
ludowych,
kulinarnych itp.)

Postulowana
ilość metrów
kwadratowych

W szczegółowych kwestiach dotyczących stoisk „Jarmark” tj. konkretnej lokalizacji i wyposażenia
proszę kontaktować bezpośrednio z Menadżerem Targów, Cyprianem Kowalczykiem tel. 41 365 13 36,
606 447 468 w godzinach 8.00-16.00

Formularz zgłoszeniowy nr 5 – zgłoszenie występów zespołów w ramach „Sceny kultury”



Tak



Nie

Data

Nazwa zespołu

Dane kontaktowe

W szczegółowych kwestiach dotyczących harmonogramu występów zespołów na scenie proszę się
kontaktować wyłącznie z Panem Jakubem Oczkowskim tel. 600 324 363, e-mail: jakoob@poczta.fm

Formularz zgłoszeniowy nr 6
na konferencję „Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji”
Kielce 9 - 10 kwietnia 2010 r.
Dane uczestnika konferencji:

Imię uczestnika
Nazwisko uczestnika

Pełniona funkcja
Nazwa instytucji
Adres instytucji
Telefon

Fax

Adres e-mail

Zgłaszam udział w warsztacie (10.04.10 r.):






Tematy warsztatów wraz z programem konferencji prześlemy zgłoszonej osobie

Zgłaszam udział w wyjeździe studyjnym (10.04.10 r. ):





Programy wizyt studyjnych prześlemy zgłoszonej osobie

Informacje organizacyjne:
Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny. Uczestnikom konferencji zapewniamy materiały
konferencyjne i częściowe wyżywienie (obiady 9.04 i 10.04, poczęstunek w ramach przerw kawowych).

