
  

              Program dofinansowania dla Nowych Odwiedzających targi 

Szczegóły targów:  Data: 20-23 kwietnia 2019 

 Miejsce: Hong Kong Convention & Exhibition Centre 

 Strona internetowa: www.hktdc.com/hkhousewarefair; www.hktdc.com/hkhometextilesfair 

 Targi Houseware Fair 2018: ponad 2300 wystawców z 25 krajów i regionów (największe takie targi w Azji) 

 Targi Home Textiles Fair 2018: 305 wystawców z 9 krajów i regionów 

Kategorie 

produktów 

wystawianych na 

targach 

Houseware Fair: 

 Akcesoria plastyczne 

 Sztuczne kwiaty 

 Produkty dla niemowląt 

 Wyposażenie łazienki 

 Pielęgnacja urody i higiena 

osobista 

 Świece i zapachy *Nowość* 

 Produkty do czyszczenia i prania 

 Akcesoria do kawy 

 Produkty ekologiczne 

 Ozdoby świąteczne 

 Meble 

 Akcesoria do ogrodu 

 Narzędzia 

 Produkty zdrowotne 

 Urządzenia domowe 

 Materiały do wyposażenia wnętrz 

 Wystrój wnętrz i rękodzieło 

 Przybory kuchenne i gadżety 

 Artykuły dla zwierząt 

 Produkty dla osób starszych 

 Rozwiązania magazynowe 

 Zastawa stołowa 

 Usługi handlowe 

 Akcesoria do wina 

Kategorie 

produktów 

wystawianych na 

targach Home 

Textiles Fair: 

 Hall of Glamour 

(Strefa premium z markowymi 

produktami) 

 Tekstylia do sypialni i dla 

niemowląt 

 Tekstylia do łazienki i kuchni 

 Dywany i wykładziny podłogowe 

 Akcesoria okienne 

 Artykuły tapicerskie 

 Rozwiązania projektowe i usługi 

handlowe 

HHKKTTDDCC  ooffeerruujjee  jjeeddnnąą  zz  ppoonniiżżsszzyycchh  ooppccjjii  ddooffiinnaannssoowwaańń  ddllaa  NNoowwyycchh  

OOddwwiieeddzzaajjąąccyycchh  ttaarrggii::  

 

Dofinansowanie hotelu do 4000 HKD (ok. 510 USD) 

WYBÓR HOTELU (Proszę zaznaczyć“” przy wybranym hotelu) 
Hotel Lokalizacja Cena pokoju za noc Czas dojazdu na targi (w min.) 

 Regal Kowloon Hotel 

www.regalhotel.com/mobile/regal-kowloon-hotel 
71 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon 1330 HKD 

Taxi: 10 

MTR*: 15 

 Novotel Century Hong Kong 

www.novotelhongkongcentury.com 
238 Jaffe Road, Wanchai 1250 HKD 10 min pieszo 

 Island Pacific Hotel # 

www.islandpacifichotel.com.hk  
152 Connaught Road West, Hong Kong 950 HKD 

BTaxi: 10 

MTR*: 35 

 Regal Oriental Hotel # 

www.regalhotel.com/Regal-Oriental 
30 - 38 Sa Po Road, Kowloon City, Kowloon 900 HKD Taxi: 10 

Harbour Plaza North Point  

www.harbour-plaza.com 
665 King's Road, North Point, Hong Kong 900 HKD 

Taxi: 8 

MTR*: 30  

 Best Western Hotel Causeway Bay # 

www.bestwesternhotelhongkong.com 
Cheung Woo Lane, Canal Road West, Causeway Bay 880 HKD 

Taxi: 5 

MTR*: 10 

 Rosedale Hotel Hong Kong # 

hongkong.rosedalehotels.com 
8 Shelter Street, Causeway Bay 850 HKD 

Taxi: 5 

MTR*: 10 

 Ibis Hong Kong North Point 

ibishotel.com 
138 Java Road, North Point, Hong Kong 700 HKD 

Taxi: 15 

MTR*:35 

# - Z hotelu będzie kursował bezpłatny autokar na targi.  * MTR (Mass Transit Railway) - hongkońskie metro 

 Rada Rozwoju Handlu Hongkongu (HKTDC) oferuje dofinansowanie zakwaterowania w Hongkongu do kwoty 4000 HKD (około 510 USD) w 

jednym z hoteli proponowanych powyżej, w terminie 19-23 kwietnia 2019 (włącznie). 

 Wysokość dofinansowania zależy od liczby dni spędzonych na targach: 

 1 dzień na targach – 1000 HKD 

 2 dni na targach – 2000 HKD (łącznie) 

 3 dni na targach – 3000 HKD (łącznie) 

 4 dni na targach – 4000 HKD (łącznie) 

 Przedsiębiorcom aplikującym o dofinansowanie oferujemy także usługę kojarzenia partnerów biznesowych (Business Matching) bezpłatnie. 

REJESTRACJA  

 

Krok 1:    Należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i odesłać do nas wraz z kopią wizytówki na adres email: warsaw.consultant@hktdc.org – 

do 22 marca 2019 (piątek). 

Krok 2: Otrzymają Państwo od nas ACKNOWLEDGEMENT LETTER, czyli potwierdzenie przyznania dofinansowania wraz ze szczegółowymi 

informacjami. Wybrany przez Państwa hotel skontaktuje się z Państwem bezpośrednio w sprawie REZERWACJI. W razie braku wiadomości 

z hotelu na tydzień przed rozpoczęciem targów, prosimy o kontakt. 

Krok 3: Należy odebrać “HOTEL SPONSORSHIP VOUCHER” pomiędzy 20-23 kwietnia 2019 na stoisku “Buying Mission Service Counter”  w 

centrum wystawienniczym Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Odbierając voucher należy mieć przy sobie 

“ACKNOWLEDGEMENT LETTER” oraz wizytówkę. 

Krok 4:    Należy OKAZAĆ “HOTEL SPONSORSHIP VOUCHER” w recepcji przy wykwaterowywaniu się z hotelu. 

  

Opcja 1. 

DDooffiinnaannssoowwaanniiee  

hhootteelluu  LLUUBB  

ppooddrróóżżyy   
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Dofinansowanie podróży do 2500 HKD (ok. 320 USD) 
 Rada Rozwoju Handlu Hongkongu (HKTDC) oferuje dofinansowanie podróży do kwoty 2500 HKD (około 320 USD) przy odwiedzeniu targów 

przez 3 dni i dołączeniu do programu kojarzenia partnerów biznesowych: Business Matching.  

 Wysokość dofinansowania podróży zależy od liczby dni spędzonych na targach (kwoty łączne):  

 1800 HKD (ok. 230 USD) – 2 dni na targach (należy odwiedzić stoisko Buying Mission Service Counter 2 razy), LUB 

 2500 HKD (ok. 320 USD) – 3 dni na targach (należy odwiedzić stoisko Buying Mission Service Counter 3 razy) 

Krok 1: Należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i odesłać do nas wraz z kopią wizytówki na adres email: warsaw.consultant@hktdc.org – 

do 22 marca 2019 (piątek). 

Krok 2: Otrzymają Państwo od nas ACKNOWLEDGEMENT LETTER, czyli potwierdzenie przyznania dofinansowania wraz ze szczegółowymi 

informacjami. Pierwszego dnia targów należy zgłosić się do stoisk “BUYING MISSION SERVICE COUNTER” w Hali 3B oraz “VISITOR 

PROMOTION COUNTER” w Hali 5D z potwierdzeniem otrzymania dofinansowania podróży (czyli “Travel Sponsorship Programme – 

Acknowledgement Letter”), wizytówką, paszportem i kwitem przekroczenia granicy Hongkongu (tzw. landing slip). Otrzymają Państwo 

pierwsze dwie pieczątki na kuponie dofinansowania.  

Krok 3: Następnego dnia należy ponownie odwiedzić wymienione stoiska aby otrzymać kolejne dwie pieczątki. 

Krok 4: Kolejnego dnia, po odbiciu pieczątek w stoiskach “VISITOR PROMOTION COUNTER” oraz “BUYING MISSION SERVICE COUNTER” 

otrzymuje się dofinansowanie w wysokości 2500 HKD. 

 

ZASADY I WARUNKI DOFINANSOWANIA 
1. Firma MUSI być NOWYM ODWIEDZAJĄCYM, aby móc skorzystać z oferty dofinansowania (tzn. ani firma, ani reprezentujący ją przedsiębiorca 

nie uczestniczyli w zeszłorocznej edycji targów). 
2. Dofinansowanie NIE przysługuje WYSTAWCOM na Hong Kong Houseware Fair 2019 oraz na Hong Kong International Home Textiles and 

Furnishings Fair 2019. 

3. Każdej firmie przysługuje jedna forma dofinansowania (dofinansowanie hotelu lub podróży). 
4. Każdej firmie zakwalifikowanej do programu dofinansowania hotelu przysługuje TYLKO JEDEN POKÓJ w JEDNYM HOTELU w okresie 19-23 

kwietnia 2019 (włącznie). Ilość miejsc w promocji ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. W przypadku braku wolnych pokoi w wybranym hotelu, zostanie Państwu zaproponowany inny hotel.  
6. Formularze bez dołączonej wizytówki firmowej nie będą rozpatrywane. Formularze dofinansowania hotelu bez numeru karty kredytowej nie 

będą rozpatrywane. W przypadku, gdy nie pojawią się Państwo w hotelu we wskazanym terminie, hotel obciąży Państwa kartę kredytową opłatą 

za jedna dobę. 

7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Potwierdzeniem przyznania dofinansowania jest „Acknowledgement 

Letter” przesyłany drogą mailową. 

8. Aby odebrać dofinansowanie należy zbierać pieczątki przy stoisku “Buying Mission Service Counter”. W ciągu jednego dnia targowego można 

otrzymać tylko jedną pieczątkę. Zebranie tylko jednej pieczątki skutkuje anulowaniem dofinansowania. 
9. Kupon dofinansowania podróży lub voucher na dofinansowanie hotelu należy odebrać osobiście, w miejscu odbywania się targów (Hong Kong 

Convention and Exhibition Centre), przy stoisku ‘Buying Mission Service Counter’. Odbierając kupon/voucher należy mieć przy sobie 
“ACKNOWLEDGEMENT LETTER”, kopię paszportu, dowód przekroczenia granicy (landing slip), bilet lotniczy, kartę pokładową oraz wizytówkę. 
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności danych w wym ienionych dokumentach, HKTDC zastrzega sobie prawo do wstrzymania 
dofinansowania. 

10. HK Houseware Fair oraz HK Int’l Home Textiles and Furnishings Fair to wydarzenia ściśle biznesowe. Wstęp przysługuje osobom pełnoletnim. 
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany warunków programu dofinansowania oraz wstrzymania dotacji bez uprzedniego ostrzeżenia. 

W przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących programu dofinansowania, decyzję ostateczną i wiążącą podejmą Organizatorzy.  
 

KONTAKT 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z warszawskim biurem HKTDC Warsaw Consultant Office na nr: 22 830 05 52, lub email: warsaw.consultant@hktdc.org 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

HKTDC Hong Kong Houseware Fair / Hong Kong International Home Textiles and Furnishings Fair 2019 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

na dofinansowania dla Nowych Odwiedzających (*** Nie służy do meldunku w hotelu ***) 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 22 marca 2019 (piątek)                                       Email: warsaw.consultant@hktdc.org 

* Wszystkie dane są konieczne do prawidłowego wypełnienia zgłoszenia. Przy wyborze Dofinansowania podróży nie należy podawać informacji o karcie 

kredytowej. 

* Informacje o karcie kredytowej zostaną wykorzystane tylko do rezerwacji hotelu i nie będą przechowywane w bazie danych HKTDC. 

Wybór dofinansowania:  Opcja 1:  Dofinansowanie hotelu   Opcja 2: Dofinansowanie podróży:   1800 HKD – 2 dni na targach 

                                                 2500 HKD – 3 dni na targach 

Imię i nazwisko Mr/Mrs/Ms (jak w paszporcie):_____________________________________________________________________________________ 

Nazwa firmy (jak na wizytówce): _______________________________________________________________________________________________ 

Adres: ______________________________________________________________Kraj: _________________________________________________   

Tel: __________________________ Faks: _________________________ Email: ________________________________________________________ 

Strona internetowa: _______________________________ Produkty poszukiwane na targach: ___________________________________________ 

Karta kredytowa:  VISA   MC   AE Numer: _____________________________________ Data ważności: _____________ (do gwarancji rezerwacji)  

Data zakwaterowania: _____________________ Data wykwaterowania: ______________________ Typ pokoju:  Single   Double   Twin 

Charakter działalności 

 Biuro zakupów  Detalista z liczbą sklepów:___  Hurtownik  Importer 

 Agent importu  Eksporter  Sieć handlowa/Dom towarowy  Dystrybutor 
 Sprzedaż internetowa  Firma usługowa  Inne (proszę podać):          
………………………………….. …………………………………. …………………………………. …………………………………. ……………………………… 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych danych przez Radę Rozwoju Handlu Hongkongu (HKTDC) w usłudze wyszukiwania partnerów handlowych w celach marketingowych oraz w innych celach 
określonych w Privacy Policy Statement (szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.hktdc.com/mis/pps/en). Oświadczam, że wszystkie osoby, których dane osobowe zostały umieszczone w 
niniejszym formularzu, wyraziły na to zgodę. Na targach będę przestrzegać regulaminu odwiedzającego (dostępny na stronie www.hktdc.com/mis/vrr/en) ustalonego przez HKTDC. Wyrażam także zgodę na 
otrzymywanie wejściówek na targi organizowane przez HKTDC. 

 
 Chcę pozostać na liście kontaktowej HKTDC oraz otrzymywać informacje na temat rynku i możliwości biznesowych. 

* Powyższe pole dotyczy jedynie klientów pochodzących z Unii Europejskiej (“EU”) / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (“EEA”), zgodnie z przepisami o ochronie danych 
osobowych w UE.  
 
□ Proszę zaznaczyć, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.  
 
Imię i nazwisko                                     Nazwa firmy _____________________ Podpis                           Data                      
 
Jeśli w przyszłości nie są Państwo zainteresowani otrzymywaniem materiałów promocyjnych HKTDC, prosimy o kontakt z Customer Service Hotline, numer telefonu (852) 
1830668, adres mailowy hktdc@hktdc.org. Po otrzymaniu niniejszej deklaracji nie będą rozsyłane materiały reklamowe. 

Opcja 2. 
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