JELENTKEZÉSI LAP
a 2018. szeptember 7-9. között
Belováron (Bjelovar - Horvátország) megrendezésre kerülő
Őszi Nemzetközi Bjelovári Vásár kiállításra
(továbbiakban: Rendezvény).

Kiállító neve
Címe
Adószáma
Képviseli
Kapcsolattartó a Rendezvénnyel
kapcsolatban (mobil telefonszám és email cím)

□Kiállítóként kívánok részt venni
□ Terméket, prospektust (szóróanyagot, termékkatalógust) kívánok küldeni
Kiállítandó termékek:

Igényelhető standfelszerelések

□ Vitrin

……….

□ Polc

……….

□Információs pult
□ Prospektustartó
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igény - db

……….
……….

I.

A Baranya megyei Vállalkozói Központ Alapítvány (7621 Pécs
Felsőmalom utca 13., adószám: 19033039-2-02, képviseli: Pohl
Marietta ügyvezető igazgató) (továbbiakban: Alapítvány) a stand
keretében megjelenést biztosít és az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

-

tárgyalóasztalokkal felszerelt standrész biztosítása – a közös standon 4 m2
nagyságban,

-

standfelügyelet és szervízszolgáltatás a kiállítás alatt,

-

az igényelt bútorzat biztosítása

-

áram biztosítása,

-

kiállítási belépők biztosítása a résztvevőknek (2 db/kiállító).

II.

A Jelentkezési lap kitöltésével Partner elfogadja, hogy

-

az I. pontban meghatározott szolgáltatások díja:
a) kiállítói részvétel esetén 50.000,- Ft + Áfa
b) termék, prospektus küldés esetén 35.000 Ft + Áfa

-

Alapítvány

a

jelentkezési

lapok

visszaérkezésének

sorrendjében,

dönt

a

Rendezvényen a részvétel visszaigazolásáról,
-

Alapítvány a jelentkezési lap cégszerűen aláírt példányának megérkezését
követően jogosulttá válik a részvételi díj kiszámlázására Partner felé,

-

a jelentkezés elfogadásának feltétele, hogy a teljes részvételi díj az Alapítvány
által kibocsátott számlán meghatározott teljesítési határidőn belül, megadott
bankszámláján jóváírásra kerüljön.

III.
-

A Jelentkezési lap kitöltésével Partner vállalja, hogy

a kiutazás és az áruszállítás, illetve a kiküldött termékek, maradék prospektusok
és dekorációs anyagok hazaszállításának költségeit maga viseli és intézi,

-

amennyiben a rendezvényt megelőző 10 napon túl visszavonja részvételi
szándékát, Alapítvány a már megfizetett részvételi díj összegére kötbér jogcímen
jogosult,
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-

amennyiben a rendezvényt megelőző 10 napon belül visszavonja részvételi
szándékát, a kiállítási terület és a standépítés ráeső részének költségét köteles
Alapítvány részére megfizetni, valamint a már megfizetett részvételi díj összegére
Alapítvány kötbér jogcímen jogosult.

Kelt: …………………, 2018. ……………….……

……………………………………

Jelentkező
cégszerű aláírása

A cégszerűen aláírt jelentkezési lapot kérjük, 2018. augusztus 15.-ig a
gvegh@bmvk.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek.
A Bjelovarki Sajammal kapcsolatos információ:
Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány
Végh Gábor vásárigazgató
06/20-941-9146, gvegh@bmvk.hu
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