
KIÁLLÍTÓI MEGRENDELÕ
FAX: 1/205 36 64

Alulírott megrendelem a Magyar Épületgépészek Szövetségétõl (1116 Budapest, Fehérvári út 130.)
az alábbi rendezvényen való kiállítási lehetõséget az alábbiak szerint.

Rendezvény neve: 
I. Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben konferencia és kiállítás

Idõpont: 2010. november 9. 9-17 óráig
Helyszín: Európa Congress Center (II. ker. Budapest, Pálos u. 2.).

1./ Kiállítási hely információs asztallal (5 nm) Díja: 60.000 + áfa
2./ Kedvezményes belépési jegy cégem munkatársainak (2.500 Ft+ áfa/fõ): …… db.
3./ Belépési jegy partnereimnek (3500 Ft + áfa/fõ) …….. db (postán küldi a szervezõ).
4./ Áramcsatlakozás a kiállítási helyhez, 3.000 Ft + áfa (kérjük húzza alá): kérem - nem kérem

1. A szervezõ és cégem között a szerzõdés a visszaigazolás megküldésével jön létre 
(fax és e-mail). A megrendelõ ezt követõen nem léphet vissza.
2. Fizetési határidõ 2010. október 29. A szervezõ jogosult visszavonni a kiállítási jogot, ha a
megrendelõ nem fizetett, de a kiállítási díj felét ebben esetben is köteles a megrendelõ meg-
fizetni.
3. A helykiutalást a szervezõ végzi, megrendelõ csak kizárólag a számára elõre kijelölt és be-
jelentett helyen állíthat ki.
4. Más kiállítók vagy a látogatók zavarása, leszólítása tilos, a szervezõnek figyelmeztetés után
jogában áll a kiállítási jog visszavonása, ami után a kiállítási tevékenységet megrendelõ köteles
megszüntetni és a helyszínt elhagyni.
5. A saját kiállítási területen kívül más reklámfelületek használata és minden egyéb más rek-
lámtevékenység végzése tilos. Szervezõnek jogában áll a nem jogosult reklámtevékenység
betiltására, megszüntetésére, a jogosulatlan reklámeszközök eltávolítására.
6. Megrendelõ a kiállítási eszközök helyszínre szállításának határidõs kötelezettségét valamint
az építésre és bontásra vonatkozó határidõket maradéktalanul betartja.
7. A megrendelés visszaigazolásával a kiállítás szervezõje nyilatkozik arról, hogy a fenti
megrendelést elfogadja.

dátum

megrendelõ



SZPONZORI MEGRENDELÕ
FAX: 1/205 36 64

Alulírott megrendelem a Magyar Épületgépészek Szövetségétõl (1116 Budapest, Fehérvári út 130.)
az alábbi rendezvényen való szponzori reklámlehetõségeket mint egységes szolgáltatási csomagot.

Rendezvény neve: 
I. Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben konferencia és kiállítás

Idõpont: 2010. november 9. 9-17 óráig
Helyszín: Európa Congress Center (II. ker. Budapest, Pálos u. 2.).

1./ Reklám és kiállítási lehetõség:
– molinó elhelyezése a konferenciateremben (3 m2-ig)
– kiadvány elhelyezése a konferencia reklámcsomagjában
– kiállítási hely információs asztallal (5 nm)
– céglogóval szponzorként való feltüntetés a rendezvény e-mailes hírleveleiben 
és a MÉGSZ honlapján

– szponzorként való feltüntetés a Magyar Installateur tudósításában
Díja: 140.000 + áfa

2./ Kedvezményes belépési jegy cégem munkatársainak (2.500 Ft+ áfa/fõ): …… db.

3./ Belépési jegy partnereimnek (3500 Ft + áfa/fõ) …….. db (postán küldi a szervezõ).

4./ Áramcsatlakozás a kiállítási helyhez, 3.000 Ft + áfa (kérjük húzza alá): kérem - nem kérem

1. A szervezõ és cégem között a szerzõdés a visszaigazolás megküldésével jön létre (fax és e-mail).
A megrendelõ ezt követõen nem léphet vissza.

2. Fizetési határidõ 2010. október 29. A szervezõ jogosult visszavonni a kiállítási jogot, ha a 
megrendelõ nem fizetett, de a kiállítási díj felét ebben esetben is köteles a megrendelõ megfizetni.

3. A helykiutalást a szervezõ végzi, megrendelõ csak kizárólag a számára elõre kijelölt és bejelentett
helyen állíthat ki. A molinót a szervezõ helyezi el a konferenciateremben.

4. Más kiállítók vagy a látogatók zavarása, leszólítása tilos, a szervezõnek figyelmeztetés után jogában
áll a kiállítási jog visszavonása, ami után a kiállítási tevékenységet megrendelõ köteles megszüntetni
és a helyszínt elhagyni.

5. Az ebben a megrendelõben foglalt reklámfelületeken és a kiállítási területen kívül más 
reklámfelületek használata és minden egyéb más reklámtevékenység végzése tilos. Szervezõnek 
jogában áll a nem jogosult reklámtevékenység betiltására, megszüntetésére, a jogosulatlan 
reklámeszközök eltávolítására.

6. Megrendelõ a reklámeszközök helyszínre szállításának határidõs kötelezettségét valamint 
az építésre és bontásra vonatkozó határidõket maradéktalanul betartja.

7. A megrendelés visszaigazolásával a kiállítás szervezõje nyilatkozik arról, 
hogy a fenti megrendelést elfogadja.

dátum
megrendelô


