
WYJAZD NA TARGI - NIEMCY
Możemy przygotować dla Państwa ofertę wyjazdu na targi do Niemiec, więcej info również na naszej stronie:
http://www.targiwniemczech.pl/oferta-zwiedzania-targow-w-niemczech.html  

Standardowy koszt za zorganizowanie wyjazdu to 450zł +VAT. W celu zachęcenia większej ilości osób do 
wyjazdu na targi obniżyliśmy go w tym roku do 299zł +VAT. 

Możliwe dwie opcje:

1. Pełne przygotowanie do wyjazdu (płatności za bilety, hotele itd. po Państwa stronie)
przygotowujemy wszystkie informacje, dokumenty, mapki, terminy i podsyłamy gdzie co kupić i zamówić i co
zrobić, żeby było jak najlepiej. Państwo mając już wszystko na tacy kupują wszystko poprzez swój bank, czy 
karty kredytowe. Wtedy nie ma już żadnych dodatkowych kosztów naliczanych przez nas tylko 299zł+VAT.

2.Pełne przygotowanie do wyjazdu (płatności za bilety, hotele itd. po NASZEJ stronie)
Przygotowujemy wszystko jak w opcji pierwszej + zakupujemy wszystko dla Państwa , czyli hotele, samolot, 
przewozy itd. (wystawiamy polską fakturę VAT).

Koszty to 299zł+VAT oraz koszty jak poniżej:
- koszty zakupu wszystkich rzeczy (hotele, samolot, przewozy) + opłata od sumy transakcji (opłaty bankowe, 
przelewowe, opłaty użycia karty, rzeczy księgowe, czas pracownika spędzony na zakupach, wymiana kursu 
zakupu waluty obcej w banku) – doliczamy 20%, czyli np. jak wyjdzie 500zł+VAT, to doliczamy dodatkowo 
100zł+VAT na te nasze dodatkowe opłaty. 
Oczywiście wcześniej robimy analizę cenową i podajemy co ile kosztuje. Wszystkie rzeczy kupujemy po 
otrzymaniu pieniędzy na nasze firmowe konto. Wystawiamy polską fakturę VAT.
W celu rozpoczęcia przez nas prac należy wpłacić 299zł +VAT, a my wtedy wszystko przygotowujemy, 
włącznie z analizą kosztową cen biletów, hoteli, przejazdów dla Państwa

WYTŁUMACZENIE kosztu 299zł:
Koszt 299zł (czas pracownika, telefony, załatwiania itd) to całkowity koszt za naszą usługę organizacji 
wyjazdu na targi do 10 osób (powyżej to już wyjazdy grupowe)
Natomiast całkowity koszt samej imprezy targowej trzeba zawsze indywidualnie obliczyć dla Państwa. 
My robimy tak żeby te koszty były jak zawsze jak najmniejsze dla Państwa. 
Czyli nie proponujemy hoteli za 300 eruo na osobę, ale np. szukamy za 80euro na dwie osoby, itd., więc klient 
często na samych hotelach więcej zaoszczędzi niż zapłaci nam za naszą pracę. 
Dlatego my zaczynamy prace jak mamy zapłaconą proformę i wtedy obliczamy ile wychodzi cały wyjazdu na 
tyle osób ile nam Państwo podadzą, na tyle organizujemy i kwota dla nas jest zawsze stała- 299zł netto. 
To  czasem kilka dni lub więcej pracy dla nas, nad wyszukiwaniem , tworzeniem dokumentacji, szukaniem



 odpowiedniego transportu na targi i podczas pobytu na targach, szukanie dobrego i w dobrej cenie 
zakwaterowania), załatwienia wejścia na targi lub załatwienie biletów- często darmowych itd. 

Jeśli wszystko pasuje, to podsyłamy proformę na 299zł+VAT i działamy (proszę podesłać dane do wystawienia
proformy). Jak tylko otrzymamy potwierdzenie zapłaty to zaczynamy działać.
Proszę dać znać, która opcja Państwa interesuje?
oraz wszystkie potrzebne dane: które targi, ile osób, na ile dni z jakiego miasta wyjazd itd. 

Jeśli jakieś pytania to proszę pisać i będziemy udzielać informacji.


