ANKIETA UCZESTNIKA TARGÓW
Prosimy Państwa o zapoz a ie się z ajważ iejszy i kwestia i związa y i z orga iza ją stoiska
wystawienniczego oraz uzupeł ie ie i for a ji, które są istot e w ra a h współpra y z nami.

Nasze pytanie:
Informacje podstawowe
Jaki jest ter i oraz gdzie od ywają się
targi?
Do kiedy ist ieje
projektów?

ożliwość składa ia

Ile dni Organizator targów przeznacza na
o taż oraz de o taż stoiska?
Czy wystawiali się już Państwo
w ześ iej?
Jaka jest powierzchnia stoiska?
Czy stoisko

a

ieć podwiesze ie?

Czy stoisko

a

ieć piętro?

Zagospodarowanie powierzchni
Co h ieli y Państwo ekspo ować a
stoisku? Co jest dla Państwa waż e?
Jaki rodzaj podłogi Państwa i teresuje?
Czy stoisko a posiadać zaple ze? Jeśli
tak, to o jakiej powierzchni?
Jaka jest Państwa wizja iejs dla
klientów (VIP-roomy, miejsca do
rozmów)?
Wysokość ś ia oraz wykoń ze ie
Jaka jest maksymalna dozwolona przez
organizatora wysokość za udowy?
Jaka

a yć wysokość stoiska?

Jakie grafi z e ele e ty są dla Państwa
istotne?
Me le i wyposaże ie

Miejs e a Państwa odpowiedź:

Jakie

e le ędą dla Państwa istot e?

Co potrze ują Państwo w ra a h
wyposaże ia zaple za?
Jaki sprzęt ulti edial y ędzie do ry
uzupeł ie ie stoiska?

Jakie dodatkowe elementy dekoracyjne
Państwa i teresują?
Ogól a wizja Państwa stoiska

Bardzo proszę o dopisa ie dodatkowy h
uwag z Państwa związa y h ze stoiskie ,
rów ież przedstawie ie kwestii wystroju,
charakteru stoiska (np. nowoczesne,
industrialne, naturalne itp.).
Bardzo istot e jest wraże ie stoisko jakie
a ro ić a klie ie, z zy
a się
kojarzyć ( p. z ogrode , ze steryl oś ią
itp.), jaki a yć otyw przewod i
stoiska.

