
Formularz zgłoszeniowy dla wystawców – Festiwal Fantastyki Pyrkon 2019

Nazwa firmy/stoiska

W zależności od zainteresowania danym typem stoiska, prosimy Państwa o wypełnienie 

danej części formularza:

A. Stoiska typu mini

B. Stoiska typu standard

C. Stoisko pokazowe w Games Roomie (dla wydawnictw gier planszowych)

D. Zabudowa i elementy niestandardowe

E. Stoisko w Bloku Gier Elektronicznych

Wystawców, którzy zarezerwowali powierzchnię typu maxi, prosimy o uzupełnienie części

dla stoisk typu standard – pola dotyczące powierzchni i lokalizacji należy pozostawić 

puste. 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem wystawcy@pyrkon.pl

A. Stoisko typu mini.

Pakiet Zawartość pakietu Cena Zamawiam (prosimy o 
zaznaczenie wybranych pól)

Stoisko mini 2,25 m2 (1,5x1,5 m) 
1 stół
1 krzesło
1 wejściówka

350 PLN netto

Stoisko mini 
premium

4,5 m2 (3x1,5 m) 
2 stoły
2 krzesła
2 wejściówki

650 PLN netto

Element dodatkowy Cena Zamawiam (prosimy o 
zaznaczenie wybranych pól

Stoisko narożne 60 PLN netto

Dodatkowa wejściówka 45 PLN netto

Dodatkowe krzesło 30 PLN netto

Gniazdko 230V 50 PLN netto



B. Stoisko typu standard

Zamawiana powierzchnia musi być wielokrotnością modułów 2 m2, przy czym 

minimalna wielkość stoiska standard to 4 m2 a maksymalna to 30 m2. Jeden wystawca 

może zamówić tylko jedno stoisko!

Powierzchnia Wymiary Cena Zamawiana powierzchnia [m2]

4 m2 2x2 m 600 PLN netto

Dodatkowy moduł 2 m2 1x2 m 300 PLN netto

Na poniższej mapce zaznaczono strefy, w których może zostać ulokowane Państwa 
stoisko. Prosimy o podanie preferowanych przez Państwa stref. Rozmieszczenie stoisk 
wewnątrz stref jest zależne od organizatora. 

UWAGA! Poniższe rozplanowanie ma charakter orientacyjny i może ulec nieznacznym 
zmianom ze względu na prowadzone obecnie rozmowy z wystawcami maxi.

Strefa pierwszego wyboru:

Strefa drugiego wyboru:

Strefa trzeciego wyboru:

Element stoiska Cena Zamawiam (prosimy o 
zaznaczenie wybranych pól)

Miejsce narożne 300 PLN netto

Miejsce czołowe 700 PLN netto

Gniazdko 230 V 50 PLN netto

Element stoiska Cena Prosimy o podanie liczby 
poszczególnych elementów

Krzesło 30

Stół  (1,2x0,45 m) 70
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Prosimy o podanie łącznej liczby potrzebnych Państwu wejściówek zgodnie z naszym 

cennikiem (str. 5), część wejściówek liczonych jest w cenie stoiska w zależności od 

metrażu. Wystawca może dokupić maksymalnie dwie dodatkowe wejściówki za 45 PLN 

netto. Każda kolejna liczona będzie w pełnej cenie 90 PLN netto. Dla stoisk o powierzchni 4 

m2 można dokupić wyłącznie jedną wejściówkę w niższej cenie. 

Liczba wejściówek łącznie 

Uwagi: 

C. Stoisko pokazowe w Games Roomie (dla wydawnictw gier planszowych)

Wystawców zainteresowanych stoiskami pokazowymi w Games Roomie prosimy o wpisanie 
liczby pakietów (stół + 4 krzesła). Szczegółów dotyczących wynajęcia tej powierzchni udzieli 
Państwu opiekun wystawcy.

Pakiet Zawartość pakietu Cena Liczba pakietów

Stoisko pokazowe w 
Games Roomie

1 stół
4 krzesła

350 PLN netto

Wystawców zainteresowanych zabudową bądź elementami niestandardowymi stoiska prosimy o 
wypełnienie części D, zawartej na następnych dwóch stronach.



Po 28.02.2019 koszt elementów zawartych w poniższej tabeli wzrasta o 15%.

Opis wyposażenia Podgląd elementu Jednostka
miary

Liczba/ 
ilość

Cena 
jednostkowa 
(pln netto)

Zabudowa systemowa  1x2,5 m  m2 50,00 

Ścianka 1x2,5 m  mb 40,00 

Podest h<0,7m [szer. x gł]
Obciążenie max 30 kg

0,5 x 0,5m
0,5 x 1m
1 x 1m

szt. 105,00 

Podest h>0,7m [szer. x gł]
Obciążenie max 30 kg

0,5 x 0,5m
0,5 x 1m
1 x 1m

szt. 130,00 

Półka prosta 1m gł 20 lub 30cm szt. 10,00 

Półka skośna 1m gł 20 lub 30cm szt. 10,00 

Lada 1 x 0,5m I h = 1m szt. 100,00 

Lada łukowa h = 1m szt 130,00 

Gablota wysoka h = 2m,
2 półki szklane
[szer. x gł] 

0,5 x 0,5m

szt. 
220,00 

1x 0,5m 270,00 
1 x 1m 330,00 

Gablota niska 1m [szer. x gł]

0,5 x 0,5m

szt. 
130,00 

1x 0,5m 150,00 
1 x 1m 180,00 

Zaplecze z drzwiami 
harmonijkowymi

1 x 1m kpl. 140,00 
1 x 2m kpl. 170,00 
2 x 2m kpl. 200,00 
2 x 3m kpl. 240,00 

Drzwi harmonijkowe 1 x 2,5 m szt. 100,00 

Drzwi płytowe 1 x 2,5 m szt. 110,00 

D. Zabudowa i elementy niestandardowe



Kotara 1 x 2,5 m szt. 50,00 

Wykładzina dywanowa różne kolory m2 19,00 

MEBLE 

Stół czarny 70x70 szt. 45,00 

Stół okrągły czarny śr 70 szt. 50,00 
Taboret barowy czarny szt. 50,00 
Krzesło składane czarne szt. 30,00 
Krzesło tapicerowane szt. 30,00 

Regał metalowy czarny do prospektów
[szer. x wys.] 0,5m x 1,4]

szt. 60,00 

Szafka drewniana czarna – wys. 0,82m szt.. 40,00 

Szafka kuchenna
[szer. x gł x wys] 0,6m x 
0,85m x 0,54m

szt. 40,00 

Czajnik elektryczny + gniazdo 230V kpl. 100,00 

Ekspres do kawy + gniazdo 230V kpl. 100,00 

TV 42” na wolnostojącym stojaku szt. 500,00 
Manekin – damski / męski szt. 70,00 

Wieszak poziomy
[szer. x gł.] 1,8m x 0,8m  
h=1,4-2,1m

szt. 90,00 

Kosz na śmieci 25 l / 50 l szt. 15,00 

Wieszak ścienny szt. 20,00

Wieszak stojący szt. 30,00 

GRAFIKA 

Logo (w oparciu o plik *.eps, *.cdr lub *.ai) szt. 150,00 
Napis na fryzie
Czcionka standardowa w kolorze czarnym

1 mb  mb. 60,00 

Wydruk wielkoformatowy na ściance stoiska (w 
cenę  wliczona jest ścianka, którą po imprezie 
można zabrać ze  sobą i wykorzystać ponownie 
w przyszłości)

1 x 2,5m  szt. 180,00 

Wyklejanie follią jednobarwną ORACAL 1 x 1 m2  m2 40,00 
PRZYŁĄCZA TECHNICZNE

Przyłącze Internet RJ45 szt. 265,00 
Punkt świetlny 60W szt. 50,00 
Gniazdo 230V szt. 50,00 
Gniazdo lodówkowe  24h 230 V szt. 300,00
Halogen  300W szt. 70,00 
Przyłącze wod.-kan. + szafka z termą i zlewem szt. 650,00 



E. Stoisko w Bloku Gier Elektronicznych

Prosimy o wskazanie interesującej Państwa powierzchni i wymiarów stoiska.

Powierzchnia Wymiary [szerokość x głębokość]

Element stoiska Cena Zamawiam (prosimy o 
zaznaczenie 
wybranych pól)

Uwagi dotyczące 
przepustowości/mocy

Łącze internetowe Wycena 
indywidualna

Przyłącze prądu Wycena 
indywidualna

Element stoiska Cena Prosimy o podanie liczby 
poszczególnych elementów

Krzesło 30

Stół (1,2x0,45 m) 70

Prosimy o podanie łącznej liczby potrzebnych Państwu wejściówek, część wejściówek liczonych 

jest w cenie stoiska w zależności od metrażu.

Liczba wejściówek [45 PLN netto/sztuka]

Wystawców zainteresowanych zabudową stoiska oraz niestandardowymi elementami 

wyposażenia (w tym telewizorami) prosimy o wypełnienie części D, znajdującej się na poprzednich 
stronach formularza.

Uwagi: 

Na stoisku planujemy przeprowadzić atrakcję(e) dla 
uczestników (termin zgłaszania atrakcji mija 24 lutego)

O cenie powierzchni decyduje data zgłoszenia stoiska, o szczegóły należy pytać 
remigiusz.gebka@pyrkon.pl
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