
                                                                          

 

 

 

OPLATA ZA UDZIAL (STOISKO HANDLOWE) 

Ogrodnictwo od 600 zł do 1000 zł 

Artykuły spożywcze / Żywność ekologiczna od 700 zł do 1200 zł 

Bartnictwo / Pszczelarze od 700 zł do 1000 zł 

Alkohole od 800 zł do 1200 zł 

Rękodzieło, Biżuteria, Ceramika od 500 zł do 700 zł 

Kosmetyki od 600 zł do 800 zł 

Gastronomia / Food Truck od 800 zł do 1200 zł 

Stoiska informacyjne do uzgodnienia z organizatorem 

Stoisko małe do szer. 1,8m (w zależności od asortymentu) od 300 zł do 500 zł 

 

Oplata za udział obejmuje: 

• Powierzchnia handlowa standardowa wg. zadeklarowanych uzgodnień 

• Powierzchnia standardowa dla Ogrodnictwa do 30m kw. lub wg. ustaleń 

indywidualnych 

• Identyfikatory dla wystawców wg. zadeklarowanych uzgodnień 

• Karta wjazdu (samochody dostawcze) dla wystawców wg. zadeklarowanych 

uzgodnień 

• Kontenery na śmieci 

• Dostęp do bieżącej wody na terenie imprezy 

• Toalety i umywalki dla wystawców 

• Ochrona całodobowa od czwartku do poniedziałku 

• Punkt medyczny na terenie imprezy w godzinach 10.00-18.00 

• Reklama imprezy w mediach oraz nośnikach zewnętrznych 

• Ubezpieczenie imprezy (od odpowiedzialności cywilnej)  

 

ZAPOTRZEBOWANIE NA PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE 

Opcja 1 - urządzenia do 1 kW 100 zł 

Opcja 2 - urządzenia do 3 kW 200 zł 

Opcja 3 - urządzenia do 5 kW 300 zł 

Opcja 4 - urządzenia powyżej 5 kW 400 zł 

 

WYPOŻYCZENIE STOISKA OD ORGANIZATORA 

Namiot 3x3m 120 zł 

Namiot 6x3m 200 zł 

Stragan drewniany 1,8 x 1,5m 150 zł 

Domek drewniany (cały domek) 4x2m 600 zł 

½ Domku drewnianego (połowa domku) 2x2m 300 zł 

 

CENNIK  

XIV Edycji  
„Ogród & Wielka Majówka’’                                                                    

7 – 9 maja 2021 

 



TWOJA REKLAMA Jeżeli chcesz się zareklamowac umieszczajac zewnętrzne nosniki reklamy 

(np. szyld, flagi reklamowe) na terenie imprezy, w innym miejscu niż twoja powierzchnia handlowa, 

jest to możliwe za dodatkową oplatą(od 100zl). 

*Ostateczna opłata za udział zostanie zaproponowana po wstepnym zaakceptowaniu 

udzialu w imprezie i przesłana drogą elektroniczną do wystawcy. Opłata jest uzależniona od 

nastepujacych czynnikow: udziału w poprzednich edycjach, okresie współpracy, a oraz 

oryginalności asortymentu.   

Masz pytania? Zadzwoń do nas  – tel. 605 159 435 

*Poniżej zdjęcia przedstawiające przykładowe stoiska typu stragan i domek 

 

Zdjęcie 1: Stoisko małe do szer. 1,8m typu stragan 1,5x1,8m 

 

Zdjęcie 2: Domek drewniany cały 4 x 2 m lub ½ Domku 2 x 2 m 

 


