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Oferta specjalna: 

Przedstawiciel na 

targach w Moskwie 
w w w . e r b i - l t d . c o m 



Nie masz możliwości odwiedzić  

targi w Moskwie ? 

Nie ma na to czasu ? 

Koszty delegacji są  

zbyt wysokie ? 

Nie warto rezygnować ! 
 

Bo teraz mamy dla Państwa 

nową usługę –  

“Przedstawiciel  

na targi” 

Zapraszamy do korzystania z usług  

“Przedstawiciela na targi” 



Odwiedzi targi i zbierze pełną informację  o firmach i tematach, 

które Państwa interesują 

Weźmie udział w imprezach targowych w Państwa imieniu 

lub jako anonimowy klient 

Przeprowadzi wstępne rozmowy z 

zainteresowanymi  firmami 

Przygotuje pełne sprawozdanie z targów 

“Przedstawiciel na targi” wykona za Państwa cała pracę: 

Rozda wizytówki, katalogi, ulotki i inne materiały 

zainteresowanym firmom 

Zorganizuje wam kontakt audiowizualny 

bezpośrednio na stoisku 



- zbierze aktualną 

informację o sytuacji 

na rynku, o 

potencjalnych 

partnerach i 

konkurentach 

- podniesie prestiż 

Państwa firmy 

Wasz “Przedstawiciela na targach”: 

Pomożemy Państwu odwiedzić przyszłych 

klientów i partnerów nie ruszając się z biura !  

- pomoże nawiązać 

pożyteczne kontakty i 

wypromować 

Państwa towary, 

usługi i firmę 
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Czy Państwo wiedzą ile w Moskwie 

rocznie odbywa się targów i imprez 

międzynarodowych, które warto 

odwiedzić ? 

TOWARY DLA DZIECI 

MEBLE I WYPOSAŻENIE 

WNĘTRZ 

SPRZĘT I URZĄDZENIA 

PRZEMYSŁOWE 

BUDOWNICTWO I MATERIAŁY 

7 

15 

24 

 

Każda impreza - to kilkadziesiąt potencjalnych klientów, 

dystrybutorów lub partnerów !  To nowości rynku, aktualna 

informacja o nowych firmach, towarach i usługach ! 

A ile z nich 

odwiedziliście 

w ubiegłym 

roku ? 



A teraz policzmy koszty 2-dniowej 

delegacji do Moskwy 

biznesowe minimalne 

3000 zł 

Razem: 2400 -  5500 zł.  Realne koszty często są wyższe, bo klasyczne targi 

międzynarodowe - to 4 pełne dni i zazwyczaj ciekawe imprezy towarzyszące są w różne dni. 

Samolot 

Hotel 

Pozostałe koszty 

* transfer z/na lotnisko, 
* wyżwywienie, 
* inne wydatki 

1500 zł 

1000 zł 

1200 zł 

600 zł 600 zł 



Ceny naszych usług są  

znacznie niższe ! 

• wizyta na targach 

• zbieranie materiałów 

• przygotowanie krótkiego 
raportu  

• wysłanie materiałów 
pocztą lub kurierem1 

Od 950 zł 

Są to typowe zestawy usług i przykładowe koszty 
W celu przygotowania dla Państwa indywidualnej kalkulacji kosztów  

zapraszamy do kontaktu z naszą firmą 

Od 1200 zł 

Od 1800 zł 

• wizyta na targach 

• zbieranie materiałów i 
prowadzenie rozmów na 
stoiskach  

• rozdanie materiałów 
firmowych2 

• sfotografowanie stoisk2 

• przygotowanie pełnego 
sprawozdania z targów 

• wysłanie materiałów 
pocztą lub kurierem1 

• wizyta na targach 

• zbieranie materiałów i 
prowadzenie rozmów na 
stoiskach  

• rozdanie materiałów 
firmowych i prezentacja 
firmy 

• sfotografowanie stoisk 

• udział w imprezach 
towarzyszących 

• przygotowanie pełnego 
sprawozdania z targów 

• wysłanie materiałów 
pocztą lub kurierem1 

1) koszty przesyłek są płatne oddzielnie 

2) opcjonalnie 

 



Jak to działa ? 

Po konsultacji przygotowujemy do Państwa 

akceptacji plan działania i kosztorys w 2-3 

wariantach do wyboru.  

Po załatwieniu formalności rozpoczynamy 

pracę, a po jej zakończeniu wysyłamy raport.  

Uzgadniamy koszty 

Wykonujemy zlecenie 

Określamy cele i zadania 



Częste pytania 
Czy można zamówić usługi “przedstawiciela na targi” 

do innych miast ? 

Owszem. Ale taka usługa jest droższa i wymaga więcej czasu 

na przygotowanie.  

Czy przedstawiciel potrafi znaleźć na targach 

producentów (dystrybutorów)  konkretnych towarów i 

nawiązać z nimi kontakt ? 

Oczywiście, o ile na targach będą takie firmy i przedstawiciel otrzyma 

takie zadanie od zleceniodawcy.  

A jeśli przedstawiciel nie znajdzie na targach firm lub 

towarów, które nas interesują ? 

Pobieramy opłatę tylko za faktycznie wykonane usługi. Jeśli pod czas 

wizyty na targi część usług nie zostanie wykonana to opłata 

"przedstawiciela" będzie pomniejszone o koszty niezrealizowanych usług. 

 Co oznacza "prowadzenie rozmów na stoiskach"? 

W przypadku znalezienia na targach odpowiedniej firmy, przedstawiciel może nie tylko 

poprosić o komplet materiałów ale i nawiązać kontakt z kompetentną osobą w celu uzyskania 

dodatkowych informacji (warunków handlowych, cen, parametrów technicznych itd.).  



A czy po targach będzie można przy pomocy przedstawiciela 

podtrzymać zdobyte kontakty, przekazywać oferty, próbki, 

materiały, negocjować warunki handlowe ? 

Oczywiście. Po targach pomożemy Państwu podziękować za spotkania 

wszystkim, których odwiedził przedstawiciel i przekazać niezbędne materiały. 

Możemy też odwiedzić klientów, zaprosić do naszego biura w Moskwie oraz 

zorganizować wspólną rozmowę przez Skype, pomóc w organizacji wizyty do 

Państwa i jeszcze wiele innych usług.  

Czy opłatę za te usługi możemy wprowadzić w koszty 

firmy ? 
Bez wątpienia. Jesteśmy spółką z o.o. i na wszystkie usługi wystawiamy 

faktury VAT, które nie tylko można wprowadzić w bieżące koszty ale i 

uzyskać refinansowanie tych kosztów z funduszy unijnych.  

Które targi mamy wybrać ? 

Wystarczy skontaktować się z nami - pomożemy dokonać wyboru, 

prześlemy informację o najważniejszych targach, listy uczestników, 

planowane imprezy itp. 

 Jak mamy złożyć zamówienie ? 

Prosimy przysłać na adres biuro@erbi-ltd.com nazwę firmy oraz podać 

kontakt (numer telefonu oraz e-mail) do osoby, z którą mamy się 

kontaktować. Możliwy jest też kontakt poprzez Skype: alex.3170 

Więcej informacji o firmie ERBI oraz najbardziej popularnych usługach - na 

stronie internetowej: http://www.erbi-ltd.com 

Częste pytania (cd.) 

mailto:biuro@erbi-ltd.com
mailto:biuro@erbi-ltd.com
mailto:biuro@erbi-ltd.com


L/O/G/O 

w w w . e r b i - l t d . c o m 


