ZASADY DOFINANSOWANIA PRZYJAZDU ZORGANIZOWANYCH
GRUP PROFESJONALNYCH ZWIEDZAJĄCYCH
ZASADY OGÓLNE:
 Grupa zorganizowana musi liczyć min. 8 osób (z kierowcą).


Dofinansowanie przyjazdu wynosić będzie 1,20 zł netto + VAT za kilometr trasy przejazdu do Poznania.
Dofinansowanie dotyczy jedynie kosztów paliwa, nie zwracamy żadnych dodatkowych kosztów (na przykład
opłat za autostrady).



Z dofinansowania przyjazdów grupowych skorzystać mogą profesjonalni zwiedzający czyli osoby związane
z branżą meblarską, w szczególności: przedstawiciele zakładów stolarskich, przedstawiciele firm
wykonawczych działających w branży meblowej, przedstawiciele producentów mebli, stolarze, projektanci
mebli, przedstawiciele studio kuchennych, wykonawcy mebli na zamówienie, właściciele i pracownicy
hurtowni akcesoriów i komponentów do produkcji mebli.



Każda zgłoszona grupa otrzyma od organizatora targów zaproszenia uprawniające do wejścia na wydarzenie
w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych uczestników.



Autokary grup zorganizowanych parkują na GREEN Parkingu przy ulicy Matejki 69 w Poznaniu (w odległości
350m od wejścia na MTP) na podstawie karty wjazdowej otrzymanej od MTP po zgłoszeniu grupy.



Organizator powinien zgłosić drogą elektroniczną chęć przyjazdu grupy w terminie do 31 lipca 2018 na adres
mailowy karolina.sitarz@mtp.pl. Liczba grup, które otrzymają dofinansowanie jest ograniczona. Liczy się
kolejność zgłoszeń.



Organizatorem grupy może być każda firma uprawniona do wystawiania faktury VAT związana z branżą
meblową w tym zakłady stolarskie, firm wykonawcze działające w branży meblowej, producenci i projektanci
mebli, studia kuchenne, wykonawcy mebli na zamówienie, hurtownie akcesoriów i komponentów do
produkcji mebli lub innych podmiot związany z branżą meblową w sposób pozwalający na weryfikację przez
wyznaczonego pracownika MTP potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia grupy. Organizator grupy może
również skorzystać z usług firmy transportowej, wówczas to firma transportowa wystawia fakturę za przejazd
grupy do Poznania na targi.



W odpowiedzi na zgłoszenie Organizator grupy otrzyma również drogą elektroniczną dokumenty do
wypełnienia:
 formularz zgłoszeniowy wraz z listą uczestników, który należy uzupełnić o:
 dane Organizatora (nazwa, adres, NIP)
 imię i nazwisko reprezentanta Organizatora grupy
 telefon kontaktowy do reprezentanta Organizatora grupy
 miejsce wyjazdu (miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy organizującej wyjazd)
 planowaną datę wyjazdu
 nr rejestracyjny, markę i typ pojazdu (autobus/ bus)
 ilości kilometrów dzielących miejscowość wyjazdu od Poznania*
 ilość osób wraz z listą imion i nazwisk uczestników




regulamin dofinansowania przyjazdu grup Zwiedzających
ogólne zasady dofinansowania przyjazdu grup Zwiedzających.

*W momencie zgłoszenia niezbędne jest podanie ilości kilometrów dzielących miejscowość od Poznania.
Odległości sprawdź na stronie, na której będą one weryfikowane www.odleglosci.info. Do zwrotu kosztów
będzie brana pod uwagę najmniejsza liczba km na daje trasie. Ze względów organizacyjnych prosimy
o możliwie szybkie zgłoszenie grupy. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona.


Po odesłaniu poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy karolina.sitarz@mtp.pl
Organizator grupy otrzyma zwrotnie drogą elektroniczną:


potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia warz z zdeklarowaną w zgłoszeniu liczbą kilometrów i całkowitą
kwotą dofinansowania



kartę wjazdową – karta parkingowa będzie wystawiona na konkretny zdeklarowany w zgłoszeniu nr
rejestracyjny i markę pojazdu



zaproszenia elektroniczne na targi DREMA/ FURNICA/ SOFAB 2018 (liczba zaproszeń będzie zgodna
ze zgłoszoną w formularzu liczbą uczestników, a zaproszenia będą wymagały wcześniejszej
aktywacji) – możliwa wysyłka pocztowa drukowanych zaproszeń.



Przed przyjazdem na targi każdy uczestnik (wraz z kierowcą, jeśli planuje wziąć udział w targach) musi
aktywować zaproszenia otrzymane od MTP. Aktywacji należy dokonać na stronie www.mtp24.pl po
uprzedniej bezpłatnej rejestracji. Bez ważnego (aktywowanego) zaproszenia uczestnik grupy nie będzie mógł
wejść na teren targów. Jeżeli zaproszenia wszystkich uczestników grupy nie zostaną wcześniej aktywowane
na stronie internetowej www.mtp24.pl dofinansowanie nie zostanie przyznane.



Po przyjeździe na wydarzenie w celu otrzymania dofinansowania Organizator grupy musi dostarczyć do
Biura Organizatora Targów w pawilonie nr 3 w terminie 11-14.09.2018 w godzinach 9.00-17.00:
 wydrukowany wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z listą uczestników uzupełnioną o:
 podpisy wszystkich uczestników wycieczki
 pieczątkę z podpisem Organizatora Grupy


fakturę VAT wystawioną przez przewoźnika na kwotę dofinansowania potwierdzoną przez
pracownika MTP Panią Karolinę Sitarz w mailu

Kwota dofinansowania (1,20zł + VAT za każdy kilometr trasy przejazdu do Poznania) zostanie przelana na
wskazane przez Przewoźnika w fakturze konto, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do
Organizatora Targów DREMA/ FURNICA/ SOFAB 2018.


Faktura VAT powinna być wystawiona na:
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
NIP: 777-00-00-488
Tytuł: Organizacja przyjazdu grupy na targi DREMA/ FURNICA/ SOFAB 2018
UWAGA! Bez faktury VAT nie możemy udzielić dopłaty!






Oferta nie dotyczy grup szkolnych ani zorganizowanych grup prywatnych.
Dofinansowanie przyjazdu na targi DREMA/ FURNICA/ SOFAB 2018 przewidziane jest tylko dla grup
zorganizowanych z Polski.
Szczegółowe warunki skorzystania z dofinansowania znajdują się w Regulaminie u Organizatora Targów
DREMA/ FURNICA/ SOFAB 2018.
Przedstawiciel Hurtowni, która się zaangażuje w promocję wydarzenia otrzyma od zespołu targów FURNICA
2 zaproszenia VIP uprawniające do wejścia i wjazdu na teren targów oraz do 1 bezpłatnego posiłku (obiadu)
do wykorzystania w czasie targów FURNICA/ SOFAB 2018. Karty będą wysyłane w terminie do końca sierpnia
2018.

Zgłoszenia proszę kierować na: karolina.sitarz@mtp.pl
Kontakt: Kinga Dobrowolska-Baczkun, tel. 61 869 20 96

