KIÁLLÍTÁSI MEGRENDELŐ - Általános feltételek
Mely létrejött a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány (7621 Pécs Felsőmalom u. 13., adószám:
19033039-2-02), továbbiakban, mint Kiállítás szervező, és a

Név:

…………………………………………………………………..…………………………………..

Cím:

…………………………………………………………………..…………………………………..

Adószám:

……………………………………….

Képviselője:

……………………………………….

továbbiakban, mint Megrendelő között, a „XXIV. Szentlőrinci Gazdanapok” (2017. augusztus 11–13.)
rendezvényre a csatolt „Megrendelőlapok”-on szereplő, szolgáltatásokkal.

Jelentkezés, helykijelölés
1. A kiállítók a rendezvényre a „Kiállítási Megrendelők” aláírásával jelentkeznek. A megrendelő íveket
határidőre Kiállítás szervezőhöz cégszerűen aláírva és kitöltve kell elküldeni. Kötelezően megküldendő az
Általános feltételek, az 1. és a 2. sz. Megrendelőlap. Az aláírt „Kiállítási Megrendelőlapok” visszaküldésével
Megrendelő kinyilvánítja, hogy a bennük foglalt feltételeket megismerte és ezeket elfogadja. A megállapodást
Felek szerződésnek tekintik. Megrendelő elfogadja, hogy a megadott határidőn túli, illetőleg a helyszíni
igényeket Kiállítás szervező a lehetőségek szerint elégíti ki.
2. Elfogadja, hogy a bérelt terület önhatalmúlag nem cserélhető el és kizárólag a Kiállítás szervező előzetes
írásos hozzájárulásával adható tovább – részben, vagy egészben - más kiállítónak. A kiállítási területen a
standok elosztását Kiállítás szervező végzi.

Fizetési feltételek
1. Kiállítás szervező a megrendelt szolgáltatásokról „Díjbekérőt” állít ki, amely tartalmazza a megrendelt
szolgáltatások teljes értékét, melyet Megrendelő köteles a megküldött díjbekérőn szereplő határidőig
átutalni. A számlázás az érvényben lévő előírásoknak megfelelően a pénzügyi teljesítést követően történik. A
kiállításon való részvétel, illetve a megrendelt kiállítói terület elfoglalásának feltétele a díj kiegyenlítése. A díj
befizetésének nem teljesítése a jelentkezés elutasításával jár. A helyszíni megrendelések a kiállítás után
kerülnek kiszámlázásra.
2. Kiállítás szervező szolgáltatása komplex szolgáltatásnak minősül, közvetített szolgáltatást tartalmaz és a
jelenleg érvényben lévő 27 %-os Áfa terheli.

Lemondás
1. Amennyiben a kiállításon való részvételről történő lemondás, a jelentkezési határidőn belül – 2017.
május 30. – történik, Megrendelő a regisztrációs díjat köteles megfizetni kártérítésként a Kiállítás
szervezőnek. A jelentkezési határidő lejárta utáni lemondás esetén, köteles az általa előzetesen megrendelt
szolgáltatások 100%-át megfizetni Kiállítás szervezőnek. A lemondást Kiállítás szervező kizárólag írásban
fogadja el.
2. Amennyiben kiállító a részére kijelölt területet a rendezvény megnyitása előtt 24 órával nem foglalja el,
vagy legkésőbb 2017. augusztus 4.-ig nem jelzi írásban ettől eltérő igényét, azt Kiállítás szervező minden
visszatérítési és kártérítési kötelezettség nélkül más kiállítóknak bérbe adja. A kiállító a befizetett helydíjat
nem kapja vissza, valamint a megrendelt és elvégzett szolgáltatások ellenértékét is köteles megtéríteni.
Dátum:

___________________________
______________________________
Megrendelő cégszerű aláírása

Érvényes a XXIV. Szentlőrinci Gazdanapok PBKIK standra, 2017. május 30-ig!

1. sz. Megrendelőlap - Regisztráció
A kiállítás időpontja:
A kedvezmény igényléshez a jelentkezés
határideje:
Kiállítási adminisztráció díja

2017. augusztus 11-13.
2017. május 30.

(kiállító és minden társkiállítója részére):

46.000

Ft + Áfa

Kiállító katalógus adatai:
Cégnév: ……………………………………………………………………………………………………………....
Cím: ……………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………….……………. Fax: ……………….…………………………..………
E-mail: …………………………………………………… Honlap: …..…….……………………………...…….
Tevékenysége:

Számlázási adatok:
Név: …………………………………………………………………………………………………………………...
Cím: ………………………………………………………………………….………….…………………………….
Adószám: …………………………………………………

Levelezési cím:
Név:
………………………………………………………………………………….……………………………………...
Cím: ……………………………………………………….………………….…….……………….……………….

Kiállítási kapcsolattartó neve: ……………………………………….……………………………………...
Telefonszáma: …………………………….…….., E-mail címe: …….………………….………………….
Nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni!

Dátum:

___________________________
______________________________
Megrendelő cégszerű aláírása

Érvényes a XXIV. Szentlőrinci Gazdanapok PBKIK standra, 2017. május 30-ig!

2. sz. Megrendelőlap - Terület és szolgáltatások
Megnevezés
A - Fedett kiállítási terület – „B” kiállítócsarnok

A/1

Installációval ellátott
standterület

információs pult 2 székkel

A kiállítási stand tartalma:
4 m2 nagyságú egységstand, szőnyegezett padlózattal, syma határoló falakkal,
frízelem standfelirattal, árambekötéssel.
A kiállító részére tartalmaz 2 db kiállítói állandó belépőt és 1 db behajtási
engedélyt, továbbá 2 db vendégbelépőt.
A standra igénylehető bútorzat:
tárgyalóasztal 3 b székkel

mobil polc
Kérjük jelölje meg igényét!

A regisztrációs díjban biztosítottakon felül igényelhető kiállítási szolgáltatások:
További belépőjegy igénylés
1.575

Ft/db + Áfa

...............

db

Behajtási engedély I

510

Ft/db + Áfa

...............

db

Behajtási engedély II

1.575

Ft/db + Áfa

...............

db

788

Ft/db + Áfa

...............

db

Kiállítói belépő

(1 fő részére a kiállítás minden napjára)

(a kiállítás minden napjára, a kiállítói őrzött
parkolóba történő behajtáshoz)
(a kiállítás minden napjára, a kiállítási
területre történő behajtáshoz, kiállítónként a belépőcsomagban
biztosítotton kívül maximum további 2 db igényelhető)

Vendég belépő
Kiállítók party-ja belépőjegyek

3.000 Ft/fő + Áfa

............... Fő

Reklámlehetőségek
Reklámfelület bérlet (Tábla, vagy molinó elhelyezése)

„A” - Reklám molinó, saját elhelyezése (200 x
100 cm-es fekvő méretben)

„B” - Reklám molinó készítés és elhelyezése
(200 x 100 cm-es fekvő méretben)
Vásárrádió

Rádióhirdetés: 30 mp terjedelmű anyag, óránként 1
alkalommal

22.000

Ft/db + Áfa

...............

db

38.000

Ft/db + Áfa

...............

db

10.000

Ft/nap + Áfa

...............

nap

42.000

Ft/db + Áfa

...............

db

Katalógushirdetés

1/1 oldal (A/5 - 148x 210 mm-es vágott lapméretű
katalógusban, color kivitelben)

Dátum:

__________________________
______________________________
Megrendelő cégszerű aláírása

Érvényes a XXIV. Szentlőrinci Gazdanapok PBKIK standra, 2017. május 30-ig!

