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Stoiska
z linii Modular 
wymagają dobrego zapla-
nowania przestrzeni. Ich 
różnorakie zastosowanie 
ma wpływ na przedstawianą 
grafikę. Tego typu stoiska 
idealnie sprawdzą się w cza-
sie dłużej trwających targów.

Stoiska wystawiennicze
P r z e d m o w a

Stoisko jest idealnym środkiem 
promocji ,  dla tych, którzy chcą umocnić 
swoją markę, promować nowe produkty 
i  usługi, aby stal i  i  nowi kl ienci 
kontynuowali i  rozwijal i  współpracę. 

Zaproszenie na stoisko jest 

również okazją do poznania 

nowych dostawców, dystrybutorów, 

podwykonawców, wzbogacenia 

się o nowe idee, zbadania tendencji 

rynkowych i rozwoju swojego sektora 

działalności. W zdobyciu tej wiedzy pomóc 

może dobrze przygotowane stoisko, 

które będzie jednocześnie punktem 

informacyjnym i miejscem 

spotkań.

– ważne narzędzie strategii skutecznego marketingu.

Katalog Stoiska to narzędzie, które ma pomóc w wyborze 

stoiska dopasowanego do miejsca, czasu i potrzeb.

  Jak wybrać stoisko?
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Stoiska 
z linii Standard 

są przenośne i łatwe 
w transporcie. Na te dwie 

cechy składa się wiele 
innych zalet. Stoiska te to 

idealne rozwiązanie dla 
krótkoterminowych poka-

zów, które odbywają się 
w różnych miejscach.
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Składany stojak na ulotki Aura  

z blokadą zabezpieczającą  
i czterema kieszonkami A4.

Lampka PS800 mocowanie  
przez uchwyt.

Rollup Mosquito 850mm  
dostępne szerokości: 600, 800,  
1000,  1200,  1500, 2000 mm.

Stoisko 9m 2

Idealne rozwiązanie w przypadku częstej zmiany miejsca.

Szacowany czas montażu  
15 minut

Torby do transportu załączone

Montaż 1 osoba
Całkowity zbliżony ciężar 28,5 kg 
(bez grafiki)



Lampka PS1000  
halogen 150 W.

*Do lampki należy domówić  
odpowiedni uchwyt.

Torba transportowa.

Ścianka Hop-up jest łatwa  
w montażu. System można 

transportować nie zdejmując 
z niego grafiki.
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Stoisko 9m 2

Elegencja i prostota montażu.

Szacowany czas montażu  
15 minut

Torby do transportu załączone

Montaż 1 osoba
Całkowity zbliżony ciężar 23 kg  
(z grafiką)



Trybunka Pop-up  
z wewnętrzną półką.

Torba transportowa z łatwością 
pomieści system i grafikę.

Rollup Orient 2m szerokości.  
Dostępne szerokości:  800, 1000,  

1500 i 2000 mm.
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Stoisko 12m 2

Prostota i łatwość montażu.
Szacowany czas montażu  
15 minut

Torby do transportu załączone

Montaż 1 osoba
Całkowity zbliżony ciężar 44,5 kg 
(bez grafiki)



Stojak na ulotki Zet Up Lite.  
Dostępna w formacie A5, A4 i A3.

Rollup Giant Mosquito 850mm.  
Możliwa wysokość aż do 3 metrów!  

Dostępne szerokości:  
1000, 1200, 1500 i 2000 mm.  
Torba do transportu załączona.

Ścianka łukowa Pop-up.
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Stoisko 12m 2

Grafika na banerze o wyskości 3m  
na pewno rzuci się w oczy każdemu.

Szacowany czas montażu  
15 minut

Torby do transportu załączone

Montaż 1 osoba
Całkowity zbliżony ciężar 37,5 kg 
(bez grafiki)
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Dwustronny rollup Orginal 3.  
Dostępne szerokości:  

600, 800, 1000, 1200, 1500, 
2000 i 2400 mm.

Opcjonalnie półka,  
stojak na ulotki,  

uchwyt na telewizor.

Oyster Case – kufer transportowy, 
który, dzięki załączonemu blatowi, 

może być również trybunką.

Stoisko 15m 2

Rollupy o dużej szerokości są również pomocne by stworzyć stoisko. 
To łatwe w transporcie nośniki grafiki.

Szacowany czas montażu  
15 minut

Torby do transportu załączone

Montaż 1 osoba
Całkowity zbliżony ciężar 56,5 kg 
(bez grafiki)



Rollup dwustronny Orient 2.  
Dostępne szerokości:  

800 i 1000 mm.

Kufer transportowy  
na grafikę i systemy. 
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Wertykalna ścianka Formulate.

Stoisko 15m 2

Stoisko z  łatwością można przetransportować w kufrze,  
który może być również trybunką.

Szacowany czas montażu  
15 minut

Torby do transportu załączone

Montaż 1 osoba
Całkowity zbliżony ciężar 41,8 kg 
(bez grafiki)
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Quick Tower.

Kufer transportowy Zeus.  
Blat dostępny w kolorach:  
białym, czarnym, szarym  

posrebrzanym oraz w kolorze 
jasnego i ciemnego drewna.  

Opcjonalnie z uchwytem na iPad.

Quick Pop-up  
z magnetycznym  
umocowaniem.

Stoisko 18m 2

Stoisko stworzone z systemów Pop-up o różnych wymiarach. Szacowany czas montażu  
45 minut

Torby do transportu załączone

Montaż 1 osoba
Całkowity zbliżony ciężar 54 kg 
(bez grafiki)



13Trybunka Hop Up z grafiką  
tekstylną. Blat dostępny w kolorze 

szarym, czarnym i białym.

Flaga Feather 3m  
z podstawą kwadratową.

Stoisko 18m 2

Horyzontalna ścianka Formulate.

Ścianki tekstylne są w modzie. Szacowany czas montażu  
30 do 45 minut

Torby do transportu załączone

Montaż 2 osoby
Całkowity zbliżony ciężar 48 kg 
(bez grafiki)
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Inne możliwe konfiguracje:

Stoisko 36m 2

Ścianki Pop-up można ustawić w różnych konfiguracjach. 
Stoisko z ich wykorzystaniem jest oryginalne,  

a montaż łatwy i szybki.
Szacowany czas montażu  
1 godzina

Torby do transportu załączone

Montaż 2 osoby
Całkowity zbliżony ciężar 59 kg 
(bez grafiki)
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*Zaplecze może być zbudowane  
z kilku modułów (zobacz s.31).

100% tekstylne stoisko!

Stoisko  VECTOR  9m 2

Proste, ale przemyślane, dostępne dla każdego 
rozwiązanie. Stoisko z zapleczem.

Zaplecze *

Szacowany czas montażu  
2,5 godziny

Skrzynia do transportu

Montaż 2 osoby
Całkowity zbliżony ciężar 63 kg 
(bez skrzyni, grafiki  
oraz stolika z krzesłami)
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Stoisko VECTOR  15m 2

*Zaplecze może być zbudowane  
z kilku modułów (zobacz s.31).

100% tekstylne stoisko!

Stoisko z zapleczem i miejscem,  
w którym można porozmawiać z klientem.

Zaplecze *

Szacowany czas montażu  
3 godziny

Opcja: Skrzynia do transportu

Montaż 2 osoby
Całkowity zbliżony ciężar 112 kg 
(bez skrzyni, grafiki oraz stolika 
z krzesłami)
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*Zaplecze może być zbudowane  
z kilku modułów (zobacz s.31).

100% tekstylne stoisko!

Stoisko VECTOR  18m 2

Multimedialne stoisko z monitorami, iPadem  
i dużym podświetlanym kasetonem,  

świetnie eksponującym produkt.

Dodatkowy wymiar dzięki ciekawej nadstawce.
Szacowany czas montażu  
3 godziny

Opcja: Skrzynia do transportu

Montaż 2 osoby
Całkowity zbliżony ciężar 111 kg  
(bez skrzyni, grafiki oraz stolika 
z krzesłami)

Zaplecze *
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*Zaplecze może być zbudowane  
z kilku modułów (zobacz s.31).

100% tekstylne stoisko!

Stoisko VECTOR  18m 2

Multimedialne stoisko z monitorami, iPadem  
i dużym podświetlanym kasetonem,  

świetnie eksponującym produkt.
Szacowany czas montażu  
3 godziny

Opcja: Skrzynia do transportu

Montaż 2 osoby
Całkowity zbliżony ciężar 81 kg 
(bez skrzyni, grafiki oraz stolika 
z krzesłami)

Zaplecze *Struktura LED Podświetlana
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Stoisko L INEAR  12m 2

*Zaplecze może być zbudowane  
z kilku modułów (zobacz s.31).

100% tekstylne stoisko!

Idealna koncepcja, by przestawić dwa profile działaności.Stoisko z łukowymi panelami  
przyciągnie uwagę zwiedzających. Szacowany czas montażu  

3 godziny
Opcja: Skrzynia do transportu

Montaż 2 osoby
Całkowity zbliżony ciężar 65 kg 
(bez skrzyni, grafiki oraz stolika 
z krzesłami)

Zaplecze *
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Stoisko L INEAR  15m 2

*Zaplecze może być zbudowane  
z kilku modułów (zobacz s.31).

100% tekstylne stoisko!

Idealna koncepcja, by przestawić dwa profile działaności.
Szacowany czas montażu  
3 godziny

Opcja: Skrzynia do transportu

Montaż 2 osoby
Całkowity zbliżony ciężar 58 kg 
(bez skrzyni, grafiki oraz stolika 
z krzesłami)

Zaplecze *
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Stoisko L INEAR  18m 2

*Zaplecze może być zbudowane  
z kilku modułów (zobacz s.31).

100% tekstylne stoisko!

Stoisko idealnie przedstawia pełną gamę produktów. Szacowany czas montażu  
3 godziny

Opcja: Skrzynia do transportu

Montaż 2 osoby
Całkowity zbliżony ciężar 90 kg 
(bez skrzyni, grafiki oraz stolika 
z krzesłami)

Zaplecze *
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Stoisko L INEAR  24m 2

*Zaplecze może być zbudowane  
z kilku modułów (zobacz s.31).

100% tekstylne stoisko!

Stoisko z wydzieloną przestrzenią,  
w której klienci mogą testować produkty.

Szacowany czas montażu  
4 godziny

Opcja: Skrzynia do transportu

Montaż 2 osoby
Całkowity zbliżony ciężar 98 kg 
(bez skrzyni, grafiki oraz stolika 
z krzesłami)

Zaplecze *
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Stoisko VECTOR  &  L INEAR  24m 2

Panele zestawione obok siebie nadają  stoisku wymiar 3D.
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Stoisko VECTOR  50m 2

*Zaplecze może być zbudowane  
z kilku modułów (zobacz s.31).

100% tekstylne stoisko!

Koncepcja idealna dla stoiska w formie wyspy.
Szacowany czas montażu  
5 godzin

Opcja: Skrzynia do transportu

Montaż 2 osoby
Całkowity zbliżony ciężar 188 kg 
(bez skrzyni, grafiki oraz stolika 
z krzesłami)

Zaplecze *
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Stoisko Wolnostojące Ramy VECTOR

Wolnostojące ściany świetnie sprawdzą się  
na stoiskach i w punktach sprzedaży.

Dla wielkich formatów wolnostojących 
(ponad 2500 mm wysokości i 6000 mm 

szerokości) i ścian z uchwytami LCD, 
zalecane jest obciążenie konstrukcji 

i wzmocnienie uchwytów  
umieszczonych z tyłu.

Stopy półkoliste (Kit 
SLEF2) pozwalają stworzyć 
wolnostojące  ramy  VECTOR, 
aż do 6m szerokości przy 
2500 mm wysokości.
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Stoisko na  m ia rę

To stoisko zostało stworzone na miarę,  
aby odpowiedzieć na specyfikę sektora działalności.

Torby do transportu załączone
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Stoisko ARENA 36m2

Szacowany czas montażu  
3 godziny

Torby do transportu załączone

Montaż 2 osoby Całkowity zbliżony ciężar 108 kg



Arena 4 jest produkowana w kolorze naturalnego aluminium. Maksymalna rozpiętość bez obciążenia do 6m.

Montaż bez narzędzi

Kąt 90° 
z 2 podłączeniami 
UT-C21

Złącze kątowe 
o 3 połączeniach 
UT-C30

Element prosty dostępny w 9 długościach: 
250, 300, 500, 750, 1000, 1500, 1750 
i 2000mm (dodaj UT-S przy każdej długości 
wybierając kod)

Złącze w kształcieT 
z 3 połączeniami 
UT-C35

Podstawa 250mm 
UT-BS250 

Łukowe elementy 
1000 UT-C1000  
500 UT-C500

Powerspot 3000 
PS3000

Uchwyt LCD 
może utrzymać ciężar  
aż do 15 kg  
UT-LCD3

Uchwyt Plazma 
może utrzymać ciężar  
aż do 40 kg  
UT-LCD3

Półki:
Owalne – TT400
Kątowe – TT400-1
Połówki – TT400-2
(Ostatnie zdjęcie prezentuje  
2 x TT400-2)

Stojak na ulotki
TT401 
– 10 kieszonek

A k ce so r i a 

E l emen t y  A r ena  4 :

Obrotowa płyta   
UT-SP01

Stopa trójkątna 45° 
UT-AF250

Złącze w kształcie T 
z 4 połączeniami 
UT-C40

Płyta montażowa 250mm 
z hakiem 
UT-HP250

Złącze kątowe 
o 4 połączeniach 
UT-C41

Złącze kątowe 
o 6 połączeniach 
UT-C65

Złącze kątowe 
o 5 połączeniach 
UT-C55
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System Arena 4 jest idealny do tworzenia konstrukcji przestrzennych.
Wielość elementów pozwala na bardzo różnorodne połączenia.

Moduły ARENA



» Moduł 1m
Ref : MODULE-VFF-C
2500 mm wysokości  
x 950 mm szerokości  
Otwory montażowe,  
ze wszystkich stron

» Moduł 2m
Ref : MODULE-VFF-B
2500 mm wysokości  

x 1950 mm szerokości  
Otwory montażowe,  
ze wszystkich stron

» Moduł 3m
Ref : MODULE-VFF-A
2500 mm wysokości  

x 2950 mm szerokości  
Otwory montażowe,  
ze wszystkich stron

» Moduł Arche
Ref : MODULE-VFF-D

(dach i fronton)  
dach:  

2500 mm wysokości 
x 950 mm szerokości 

fronton:  
2500 mm wysokości  
x 950 mm szerokości

» Moduł  
słup kwadratowy

Ref : MODULE-VFF-E
2500 mm wysokości  
x 50 mm szerokości 

w 2 częściach  
po 1250 mm

» Moduł Drzwi
Ref : MODULE-VFF-F

2500 mm wysokości  
x 950 mm szerokości 

górna część: 
545 mm wysokości  

x 950 mm szerokości 
drzwi:  

1945 mm wysokości  
x 942 mm szerokości
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Vector to lekkie ramy umożliwiające zamocowanie grafiki na tkaninie lub sztywnym materiale. 
Podzielony na 6 modułów (A-F), które mogą być używane pojedynczo lub być połączone według własnej konfiguracji,  

pozwala tworzyć różnorodne ekspozycje.
Ram VECTOR używa się w wersji jednostronnej lub dwustronnej.

» Kwadratowy słup może przydać się do połączenia dwóch ram pod kątem prostym.

» Stopy ustabilizują wolnostojącą ścianę. 

Uwaga:

A B C D E F

Moduły VECTOR



Ramy VECTOR montuje i demontuje się szybko w miejscach ekspozycji.  
Pozwalają na użycie grafiki tekstylnej o dużym formacie, mocowanej  
bez widocznych łączeń. Przechowywane  w torbach lub skrzyniach drewnianych 
ramy i grafika z łatwością przetransportować można w kolejne miejsce.  

Modu ł  F  (patrz s. 30) pozwala 

stworzyć liczne konfiguracje zaplecza 

Vector w zależności od wielkości 

i położenia stoiska.

Część widoczna stworzona jest  
za pomocą profili Vector,  
zaś niewidoczne elementy to łączyny  
o długości 950mm.

Połaczenie proste  
na zamek imbusowy

Połączenie kątowe  
na zamek imbusowy

Mocowanie grafiki 
(silikonowe obszycie)

Stopa boczna (połowa) »
219 mm (wysokość )  

x 219 mm (szerokość)  
x 5 mm (grubość)  

1,2 kg

Stopa boczna półokrągła »
289  mm (wysokość )  

x 358 mm (szerokość)  
x 5 mm (grubość)  

1,8 kg

« Stopa płaska 
75 mm (wysokość)  
x 350 mm (szerokość)  
x 3 mm (grubość)  
1,75 kg
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« Stopa boczna
75 mm (wysokość )  
x 350 mm (szerokość)  
x 3 mm (grubość)  
0,31kg

Jak zmontować zaplecze VECTOR:

Jak złożyć ramę VECTOR:

S t op yDane techniczne

Zaplecze 1 m2 
– 2 widoczne strony 

składają się z Modułów 

F+C+4E 
+6 łączyn

Zaplecze 2 m2 
– 2 widoczne strony 

składają się z Modułów 

F+B+4E+2C+V 
+6 łączyn

Zaplecze 3 m2

– 3 widoczne strony 
składają się z Modułów 

F+5E+3C+V 
+6 łączyn



LINEAR jest rozwiązaniem modułowym wykonanym z aluminium dostosowanym do grafiki na panelach PCV. 
LINEAR podzielono na 5 modułów, które mogą być używane pojedynczo lub razem w zależności od potrzeb. 

Grafika może być prezentowana jedno lub dwustronnie.

» Moduł 950mm
Ref : MODULE-LN-W
2500 mm wysokości  
x 950 mm szerokości 

» Moduł 1050mm
Ref : MODULE-LN-X
2500 mm wysokości  

x 1050 mm szerokości

» Zaplecze Linear
Ref : MODULE-LN-Y
2500 mm wysokości  

x 1000 mm szerokości  
x 1000 mm głębokosci

» Kwadratowy słup
Ref : MODULE-LN-V
2500 mm wysokości  
x 50 mm szerokości  

w 2 częściach  
po 1250 mm.  

» Łuk
Ref : MODULE-LN-Z
2500 mm wysokości  
x 950 mm szerokości 

(słup nieuwzględniony)

» Łuk (moduł Z) może być używany w pozycji wklęsłej i wypukłej.

» Swobodnie można łączyć moduły W i X w celu poszerzenia stoiska.
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Uwaga:

V W X Y z

Moduły LINEAR



LINEAR jest bardzo łatwy w montażu, a torby transportowe pozwalają na wy-
godny i szybki transport.

Połączenie 2 elementów 
prostopadłych.

Połączenie słupa  
(połączenia męskie i żeńskie).

Połączenie elementu ze słupem.
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Półki
(LN130)

Kieszonki na ulotki
(LN112 Format A4)

Uchwyt LCD
(dostępne trzy wymiary od 60  

do 106cm po przekątnej ekranu)

Akcesoria LINEAR & VECTOR:

Przykłady połączenia modułów V, W i X:
Grafika na panelu PCV  

mocowana jest do systemu  
za pomocą taśm magnetycznych 
lub rzepów. W ten sposób cała 

grafika jest widoczna.

Grafika na panelu PCV 
wsuwana jest w prowad-
nice o głębokości 5mm.

Montaż grafiki:

Montaż profili:

Podstawa owalna – 
LN114-S 

400 mm (wysokość)  
x 175 mm (długość)  

2 kg wspornik

Stopa boczna – połowa 
219 mm (wysokość)  
x 219 mm (długość)  

x 5mm (grubość)  
2 kg wspornik

Stopa płaska 
75 mm (wysokość)  

x 350 mm (długość)  
x 3 mm (grubość)  
1,75 kg wspornik

Stopy i podstawy:Dane techniczne
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Opcjonalnie uchwyt iPad, który można 
dopasować do każdej trybunki.

Niezwykle solidna, stylowa lada. 
Z półką oraz zamykanymi na 
zamek drzwiczkami. 
•  Półka wewnętrzna i drzwi 

z zamkiem.
•  Dostępna w 4 kolorach: natu-

ralne drewno, posrebrzany, 
czarny i biały.

•  Boki  dostępne w kolorze 
białym i posrebrzanym.

•  Opcjonalnie torba transpor-
towa. 

Comet jest trybunką z blatem 
w kształcie kropli.
•  Kieszonka na ulotki. 
•  Dostępna wersja z aluminiowym 

słupkiem flagowym. 
•  Opcjonalnie torba transportowa.

Luna to lekka, przenośna  
trybunka.

•  Idealna dla laminowanej 
 grafiki.

•  Załączona półka wewnętrzna.
•  Opcjonalnie torba 

 transportowa.

Lady Linear są wykonane z 50 mm aluminiowych słupków, 
posiadają stabilne blaty i podstawy. 

•  Dostępne w szerokościach   
1000 mm i 2000 mm.

•  Idealne do grafiki na PCV 
od 2 do 3 mm grubości 
(mocowanie na rzep 
uwzględnione).

•  Opcjonalnie półka 
wewnętrzna.

•  Opcjonalnie uchwyt na 
iPad.

•  Opcjonalnie torba trans-
portowa.

•  Dostępny promień 30° 
(1025mm długości) lub 45° 
(1515mm długości).

•  Dostępna wersja Pro 
z akrylową półką na górze.

•  Panele PCV na rzep lub 
taśmy magnetyczne.

•  Opcjonalnie półka 
wewnętrzna.

•  Opcjonalnie uchwyt na iPad.
•  Opcjonalnie torba transpor-

towa.

Akcesoria Lady

LINEAR prosty LINEAR łukowy V  Coun t e r Come t Luna
LK029-001 i LK029-002 LK029-001 do LK029-004 PK30 PK189 PK113-F
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Ośw i e t l e n i e 

Powerspot LED 
PS1060*
PS1060S

- Niskie zużycie prądu (20 W).
- Idealne dla stoisk Pop-up, 

Linear i Vector.
- W zestawie mocowanie do 

ścianek Pop-up. Mocowanie 
do Lineara i Vectora 
sprzedawane oddzielnie.

Powerspot 1000
PS1000

- Lampka halogenowa o mocy 
150 W dla stoisk Linear* 
i Victor**.

- Dostępna w kolorze czarnym 
i posrebrzanym.

- Ramię 250 mm umocowania 
z nastawną głowicą.

- W zestawie mocowanie do 
ścianek Hop-Up i Pop-Up 
US901-C.

*Zestaw umocowań uniwersalnych  
US-LINEAR jest niezbędny do umocowania 
lampki w stoisku Linear.
**Niezbędny jest zestaw umocowań dla 
Vector..

*Przy składaniu zamówienia zalecamy zapoznanie się ze specyfikacją stoiska, ponieważ 
dodatkowe mocowanie do lampek może być niezbędne. 

Powerspot 3000*
PS3000

- Lampka halogenowy o mocy 
70 W.

- Dostępna w kolorze 
posrebrzanym.

- Zgodna z systemem Arena.

Solidna skrzynia transportowa z drewna z dwoma uchwytami i pokrywą z dwoma 
zamknięciami, mającymi miejsce na kłódkę. 

Dostępne trzy wymiary:
• 1350mm (długość) x 500mm (szerokość) x 300mm (wysokość) bez kółek 
• 1350mm (długość) x 500mm (szerokość) x 600mm (wysokość) z 4 kółkami 
• 2585mm (długość) x 500mm (szerokość) x 400mm (wysokość) z 4 kółkami 

Niestandardowe wymiary dostępne na zamówienie. 

Zamknięcie na dźwignię

Uchwyty

Akcesoria Skrzynie transportowe
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Stoisko Full-Graphic.

Ten system pozwala zakryć profile w pełni naciągniętą bezszwową grafiką.

Rama z zaokrąglonymi rogami.

Nowość! Zaokrąglone rogi gwarantują lepszy, subtelny wygląd. 

Rama ścienna Vector Slim Wall z tkaniną 20 mm.

Ramy ścienne z grafiką tekstylną są genialnym pomysłem dekoracyjnym.
Grafikę można zmienić wedle potrzeb dzięki silikonowemu obszyciu.

Podświetlane ramy (LED) ścienne i wolnostojące  
z grafiką tekstylną.

Płaskie stopy Vector.

Grafika tekstylna  
obszyta silikonem.

Profil o grubości 75mm  
z systemem oświetleniowym LED 

(niskie zużycie prądu).

Nowości Ramy
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Formula te  Kwadra t

Formu la te  ObręczFormu la te  S

Formu la te  T r yp t yk

• Montaż bez użycia narzędzi.
• Dostępny w sześciu rozmiarach.
• Naciągana grafika z zamkiem błyskawicznym.

Nowości Podwieszane Formulate
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3D Serwis Design

2 .  Zapo znan i e  s i ę  z   p r o j e k t em  3D.

Sporządź krótką 
notatkę z potrzebnymi 
 informacjami:
• Powierzchnia
• Typ grafiki
• Data dostarczenia
• Budżet
• Uwagi

1 .  Zeb ran i e  i n f o rmac j i . 

4. Odebranie i montaż stoiska.

Moje zamówienie w 4 etapach: 3. Dostarczenie grafiki do druku.



Szkicownik  Moje stoisko
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