
 

 

 

CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ I EKSPOZYCYJNEJ 
OBOWIĄZUJE PODCZAS ANTIDOTUM AIRSHOW LESZNO 2021 

 

 

STOISKA HANDLOWE 

▪ Standardowe stoisko handlowe o wymiarach 3 x 2 m (6 m2): 600,00 zł netto (738,00 zł brutto) 

▪ Każde następne rozpoczęte 3 metry dłuższego boku stoiska: 400,00 zł netto (492,00 zł netto) 

Przykład: za stoisko handlowe o wymiarach 5 x 2 m (10 m2) opłata wynosi 1 000,00 zł netto (1 230,00 zł brutto) 

 

STOISKO PROMOCYJNE 

▪ Standardowe stoisko promocyjne o powierzchni mniejszej niż 10 m2: 1 500,00 zł netto (1 845,00 zł brutto) 

▪ Każde następne rozpoczęte 10 m2 powierzchni: 1 000,00 zł netto (1 230,00 zł brutto) 

Przykład: za stoisko promocyjne o powierzchni 15 m2 (5 x 3 m) opłata wynosi 2 500,00 zł netto (3 075,00 zł brutto) 

 

WESOŁE MIASTECZKO 

Ofertę proszę wysyłać do 01.06.2021 e-mailem na adres: marketing@lotniskoleszno.pl. Dostępna przestrzeń 30 x 80 m 

(2 400 m2), maksymalna wysokość urządzeń: 30 m, możliwy płatny dostęp do przyłącza prądu 40 kW. 

  

GASTRONOMIA 

W przypadku stoisk gastronomicznych proszę o bezpośredni kontakt z operatorem strefy gastronomicznej firmą 

DARKO GASTRONOMIA: tel: 605 997 633, e-mail: info@darko-gastronomia.pl  

 

UWAGI 

1. Wszystkie podane kwoty netto, należy doliczyć 23% VAT. 

2. Opłata dotyczy najmu powierzchni wystawienniczej na wszystkie 3 dni wydarzenia:  

- 18 - 19 czerwca 2021 odbywać się będą pokazy lotnicze Antidotum Airshow Leszno (wydarzenie biletowane) 

- 20 czerwca 2021 planowane jest dzień otwarty Lotniska Leszna (wydarzenie otwarte).  

3. Opłata obejmuje jedno przyłącze 230V (do 2 kW), wymagany przedłużacz o dł. 20 m. 

4. W przypadku niestandardowego kształtu stoiska, większej liczby stoisk lub wyposażenia dodatkowego (np. 

większe zapotrzebowanie na prąd), proszę uzupełnić pole "uwagi". 

5. Po wysłaniu niniejszego formularza, Organizator prześle za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie udziału w 

wydarzeniu wraz ze szczegółami dot. płatności. Możliwe płatności: tradycyjny przelew oraz bramka płatności 

online (płatność kartą, BLIK) 

6. Zamówienia powierzchni wystawienniczej pod stoiska handlowe możliwa jest wyłącznie przez formularz online 

dostępny na stronie: https://www.antidotum.lotniskoleszno.pl/wystawcy 

7. Kontakt: tel: 503 089 948, e-mail: marketing@lotniskoleszno.pl 


