Zaufało nam wiele firm i korporacji. Dołącz do grona naszych stałych Klientów.

Targi „Prywatna Marka”

PLMA 2020
PAKIET WYJAZDOWY

AMSTERDAM 25.05. – 27.05.2020
Międzynarodowe Targi PLMA odbywają się w centrum wystawowym Rai International Exhibition and Congree
Centre.
Zakres tematyczny obejmuje: artykuły żywnościowe suche, żywność mrożoną i świeżą, napoje gazowane i
niegazowane, wyroby alkoholowe i bezalkoholowe, desery gotowe, sosy, przyprawy, dżemy, gotowe dania
obiadowe, produkty chemiczne, produkty kosmetyczne pod własnymi markami.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Best Western Amsterdam West Side Inn 3*
Obiekt Best Western Amsterdam znajduje się w dzielnicy Amsterdam West. Pokoje w hotelu Best Western
Amsterdam dysponują łazienką z prysznicem, toaletą i bezpłatnym zestawem kosmetyków. Wszystkie pokoje
wyposażone są w telewizor, sejf i biurko. Codziennie rano w restauracji serwowane jest międzynarodowe
śniadanie w formie bufetu. W punkcie gastronomicznym w holu dostępne są sałatki, kanapki i pizze. Punkt ten
czynny jest również w nocy. Centrum kongresowe RAI oraz kompleksy World Fashion Centre i World Trade
Centre położone są 15 minut jazdy metrem od obiektu.
Świadczenia:
 2 noclegi w pokojach jednoosobowych
 śniadania w formie szwedzkiego stołu
 polisa ubezpieczeniowa 30.000 EUR NNW i KL 16.000 PLN na cały okres pobytu w hotelu
 24-godzinna asysta telefoniczna pracownika Intour Polska
Koszt pakietu brutto (wszystkich wymienionych wyżej usług):

Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Best Western Amsterdam West Side Inn 3*
1080,00PLN / os.
950,00 PLN / os.

zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. ze śniadaniami
zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym ze śniadaniami

W ramach kompleksowej obsługi wyjazdu proponujemy również:
-

rezerwację biletów lotniczych na trasie Warszawa – Amsterdam – Warszawa,
opcjonalnie inne usługi, np. wejściówkę na targi, zapewnienie hostessy na stoisku targowym,
zwiedzanie miasta, transfery lokalne, wypożyczenie samochodu
W sprzedaży pakiety wyjazdowe m.in. na targi:
Sial China w Szanghaju, Word Food w Stambule, IPLS w Moskwie
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p.Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

