
                                                                         

 

 

  

 

 
 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W STOISKU NARODOWYM NA TARGACH SIAL PARIS  

W DNIACH 18 – 22 PAŹDZIERNIKA 2020 r. 

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje stoiska narodowe o łącznej powierzchni 350,20 m2 podczas targów  

SIAL PARIS 2020 w Paryżu, w dwóch halach: 

 hala 1 “ National Pavilions and Regions of the World” - stoisko o powierzchni 310,20 m2  

 hala 5a  „Confectionery Products, Biscuits and Pastry” -  stoisko o powierzchni 40 m2  

 

Szczegółowe informacje nt. targów SIAL PARIS 2020: https://www.sialparis.com   

 

Zaproszenie KOWR obejmuje następujące elementy*: 

 

 indywidualne stoiska firm o powierzchni 6m2 z wyposażeniem (lada, hoker, witryna, stojak/kieszeń na 

broszury, stolik z krzesłami do rozmów), 

 możliwość skorzystania ze strefy wspólnej na stoisku narodowym, wyposażonej w podręczny magazynek, 

strefę do rozmów b2b i serwis kawowy,  

 oznakowanie nazwą firmy i/lub logotypem Przedsiębiorcy, 

 zapewnienie opłaty rejestracyjnej, wpisu do katalogu oraz polisy ubezpieczeniowej, 

 spedycja na targi do 15 kg materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz próbek produktów nie 

wymagających specjalnych warunków przewozu (wysyłane będą tylko produkty, które mogą pomyślnie 

przejść odprawę celną; transport powrotny nie jest przewidziany), 

 zapewnienie wejściówki dla jednego przedstawiciela firmy,  

 wsparcie obsługi tłumaczeniowej na stoisku (język francuski) 

 

Szacunkowe koszty udziału w działaniu promocyjnym: 

 

Łączne szacunkowe koszty wynajmu i zabudowy stoiska 6 m2: 28 299,62 netto / 34 808,53 PLN brutto 

 Szacunkowe koszty podróży i pobytu dla 1 osoby w tym: ok. 5 860,00 PLN 

Koszt biletu lotniczego (cena może się różnić w zależności od linii lotniczej i terminu 

rezerwacji oraz wykupu biletu) 
ok. 1 000,00 PLN 

Koszt 6 noclegów wraz ze śniadaniem (ok. 180 EUR za dobę) Ok. 4 860,00 PLN 

Łączne szacunkowe koszty: ok. 40 668,53 PLN brutto 
 
 
 
 

https://www.sialparis.com/


  
 

 

 
 

*Usługi dodatkowo płatne: 

 zwiększenie powierzchni stoiska - koszt wynajmu 1m2 powierzchni wystawienniczej wraz  

z zabudową: ok. 4 267,03 PLN netto / 5 248,45 PLN brutto, 

 zamówienie dodatkowych elementów wyposażenia stoiska do wyłącznego użytku Przedsiębiorcy (np. 

dodatkowa witryna, telewizor, lodówka) wymaga wystąpienia z oddzielnym zapytaniem ofertowym), 

 zamówienie dodatkowego transportu oraz spedycji próbek i eksponatów- rozliczenie kosztów zamówienia 

nastąpi bezpośrednio z firmą spedycyjną, z którą współpracuje KOWR. 

 

 

 

Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego  

do dnia 7 lutego 2020 r. na adres: 

KOWR-events@kowr.gov.pl 

 

W temacie wiadomości prosimy wpisać SIAL PARIS 2020 

 

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: 

Justyna Kowalik-Trzasko, tel. 22 376 71 88, 

justyna.kowalik-trzasko@kowr.gov.pl  

Kontakt w kwestiach dot. stoiska: 

Paweł Petrykowski, tel. 22 376 73 25, 

 pawel.petrykowski@kowr.gov.pl  

 

 

ZASADY NABORU: 

 Decyduje kolejność zgłoszeń. KOWR dopuszcza możliwość skrócenia terminu zgłoszeń w przypadku dużego 

zainteresowania targami. 

 W przypadku dużej liczby zgłoszeń KOWR zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru uczestników pod kątem 

zapewnienia na stoisku narodowym różnorodności branż oraz pełnego potencjału eksportowego polskich firm 

produkujących żywność.  

 Po zakończeniu naboru przedsiębiorca zakwalifikowany do udziału w wydarzeniu zostanie poinformowany 

osobnym mailem oraz otrzyma od KOWR umowę.  

 Zakwalifikowany przedsiębiorca jest zobowiązany do wniesienia zaliczki na poczet udziału w wydarzeniu  

w wysokości 50% kwoty umowy. 

 Nieprzesłanie podpisanej umowy lub brak wpłaty w wymaganym terminie automatycznie wyklucza uczestnika  

z udziału w wydarzeniu. Zwolnione miejsce zostanie przyznane pierwszemu zainteresowanemu przedsiębiorcy  

z listy rezerwowej.  

 KOWR zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia Przedsiębiorcy, który w przeszłości nie przestrzegał 

postanowień umowy zawartej z ARR/KOWR w związku z udziałem w działaniu promocyjnym organizowanym przez 

ARR/KOWR. 

 Przedsiębiorcom, którzy nie zakwalifikowali się do udziału w wydarzeniu nie przysługuje prawo odwołania. 
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