Kiállítói és szponzori jelentkezési lap
(Kérjük, a jelentkezési lapot lehetőség szerint 2018. május 30-ig,
de legkésőbb 2018. július 30-ig visszaküldeni szíveskedjen.)

Cég neve:
Postázási cím:
Számlázási cím (ha a fentitől eltér):
Kontakt személy neve:
Tel:

E-mail:

Adószám:

Kérjük, jelölje be az alábbi megrendelőlapon a megfelelő négyzete(ke)t.
A csomagok és szolgáltatások leírását részletesen a szponzori és kiállítási értesítő tartalmazza.

1. Szponzori csomagok
Megnevezés (megjegyzés)

Fizetendő összeg
1,050,000 Ft+ÁFA



Arany fokozatú támogatói csomag #1 (vándorgyűlés vacsora)

900,000 Ft+ÁFA



Arany fokozatú támogatói csomag #2 (konferencia táska)

900,000 Ft+ÁFA



A nyakpántot és névtartót a szervezők biztosítják

900,000 Ft+ÁFA



A nyakpántot és névtartót a szponzor biztosítja

800,000 Ft+ÁFA



A jegyzettömböt és tollat a szervezők biztosítják

700,000 Ft+ÁFA



A jegyzettömböt és tollat a szponzor biztosítja

600,000 Ft+ÁFA



Ezüst fokozatú támogatói csomag #2 (vándorgyűlés kávészünet)

700,000 Ft+ÁFA



Bronz fokozatú támogatói csomag (általános megjelenés)

300,000 Ft+ÁFA



Platina fokozatú támogatói csomag (vándorgyűlés bankett és applikáció)

Arany fokozatú támogatói csomag #3 (konferencia kitűző)

Ezüst fokozatú támogatói csomag #1 (jegyzettömb és toll)

2. Kiállítás
Standméret (szélesség x mélység)

Fizetendő összeg

4 m2 (2 x 2 m)

160,000 Ft+ÁFA



6 m2 (3 x 2 m)

200,000 Ft+ÁFA



3. Hirdetések
Egy oldalas színes hirdetés a programfüzetben B5 méretben

60.000 Ft +ÁFA



Max. A4 méretű szórólap elhelyezése a konferencia táskában

60.000 Ft +ÁFA



Felhívjuk figyelmét, hogy hirdetési megjelenést a fentiekben kiajánlott csomagok szinte mindegyike tartalmaz.
Az árak elsősorban a további oldalakra és szóróanyagokra vonatkoznak.

4. Fizetési feltételek
A feltüntetett árak, a meghirdetés pillanatában érvényes, 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák. A szervezők az ÁFA
változás jogát fenntartják. A befizetéseket díjbekérő pro forma számla ellenében kérjük teljesíteni, az alábbiak
szerint.
Szponzori, kiállítási és a hirdetési díjak befizetésének határideje

2018. augusztus 10.

5. Lemondási feltételek
Bármilyen szolgáltatás lemondása és módosítása kizárólag írásban történhet a Vándorgyűlés titkársághoz intézett
levélben. A díjvisszatérítés a lemondás dátumának függvénye az alábbiak szerint:
2018. július 30. előtt:
2018. július 30. és augusztus 31. között:
2018. augusztus 31. után:

100% díjvisszatérítés.
50% díjvisszatérítés.
nincs díjvisszatérítés.

Alulírott kijelentem, hogy a fizetési és lemondási feltételeket ismerem és elfogadom.

Dátum: ……………………..…………….….

Aláírás: ……………………………..……………………..

Kérjük
a
jelentkezési
lapot
lehetőség
szerint
2018.
2018. június 30-ig visszaküldeni szíveskedjen a következő címre:
Jelentkezés, kapcsolatfelvétel

április

Diamond Congress Kft.
Kapcsolattartó: Éles-Etele Nóra
1255 Budapest, Pf. 48.
Tel.: 06 1 225 0209
E-mail: elesetele@diamond-congress.com
http://www.vandorgyules.mett.hu/

30-ig,

de

legkésőbb

