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2022. JÚNIUS 1-2.

Szolgáltatás megrendelő lap
Kiállító cég neve:
Kapcsolattartó neve:

Mobil:

Kapcsolattartó e-mail címe:
A megrendelő lapon feltüntetett árak május 13-ig történő megrendelés esetén érvényesek. Május
14-től, 30 %-os, május 29-tól 100 %-os felárat számítunk fel!

Igényelt energiaszolgáltatás, elektromos szekrények és egyéb szolgáltatások díjai:
Elektromos
csatlakozás díja
bekötésenként

Áramfogyasztás bekötésenként
Átalánydíj 2 napra

3 kW elektromos
csatlakozás

86 200 Ft

6.900 Ft / 2 nap

db

kW

5 kW elektromos
csatlakozás

97 700 Ft

9.200 Ft / 2 nap

db

kW

10 kW elektromos
csatlakozás

120 700 Ft

18.400 Ft / 2 nap

db

kW

Megrendelt
mennyiség

Külön felhívjuk a kiállítók figyelmét, hogy a rendezvény ideje alatt a bérelt területre vonatkozó szükséges
áramellátást kizárólag a rendezvény generálkivitelezője építi ki! Az áramellátást egyéni módszerrel, aggre
gátorral megoldani szigorúan tilos!
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Egységstandok bérleti díjai a fedett kiállítói sátorban: (külön fizetendő a területbérleti díjon felül)
Minimal egységstand

SYMA határoló falak,
szőnyegezés
alapvilágítás
1 db frízfelirat
1 db dugaszoló aljzat
átadás előtti standtakarítás

Optimal egységstand

Comfort egységstand

SYMA határoló falak
szőnyegezés
alapvilágítás
1 db frízfelirat
1 db dugaszoló aljzat
1 db pult
1 db asztal
2 db szék
átadás előtti standtakarítás

SYMA határoló falak
szőnyegezés
alapvilágítás
1 db frízfelirat
1 db dugaszoló aljzat
1 db zárható pult
1 db asztal
4 db szék
1 db szemetes
1 db fogas
zárható raktár

Egységstandok bérleti díjai:

9 m2

12 m2

15 m2

Minimal 10.600 Ft/m2

m2

m2

m2

Optimal 15.200 Ft/m2

m2

m2

m2

m2

m2

Comfort 18.000 Ft/m2

A fenti egységstandok díjai nem tartalmazzák az elektromos csatlakozást, áramfogyasztást, csak a duga
szoló aljzatot, az áramot igény esetén külön kell megrendelni.
Frízfelirat szövege (A frízfelirat mérete: 200 cm x 30 cm - fehér alapon fekete felirat):

Pavilonok és kültéri sátrak bérleti díjai:
Sátrak bérleti díjai aljzat és szőnyeg nélkül:

Igényelt darabszám

3x3

69.000 Ft						db

6x3

138.000 Ft						db

4x4

122.000 Ft						db

Pavilonok bérleti díjai aljzattal, szőnyegezve:
3x5

442.750 Ft						db

4x5

531.300 Ft						db

4x6

657.800 Ft						db
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Berendezések, egyéb installációs eszközök kölcsönzési díjai:
Ár/db/rendezvény

Megrendelt mennyiség

Pult – SYMA zárható 1x1x0,5 m

14 400 Ft

db

Pult – SYMA nyitott1x1x0,5 m

11 500 Ft

db

Asztal

9 200 Ft

db

Szék

4 100 Ft

db

Bárasztal

14 200 Ft

db

Bárszék

10 100 Ft

db

Rattan szék

4 600 Ft

db

Rattan fotel

12 600 Ft

db

Rattan kanapé

26 500 Ft

db

Sörpad garnitúra (1 asztal, 2 pad)

11 500 Ft

db

Hűtőszekrény (110 l)

18 400 Ft

db

Hűtőszekrény (180 l)

25 300 Ft

db

Vízadagoló-automata víz nélkül
(ballon mérete 19 l)

18 400 Ft

db

Ballonos víz (19 l)

5 700 Ft

db

Vízforraló

4 100 Ft

db

Fogas

4 100 Ft

db

Nagyszemetes

3 500 Ft

db

Kisszemtes

1 700 Ft

db

Egyéb szolgáltatások díjai:
Ár

Megrendelt mennyiség

Standőrzés meghatározott időtartamra

Megállapodás alapján

Virágdíszítés

Megállapodás alapján

Stand és kültéri építmény takarítása

1.000 Ft/m2/alkalom

m2

Hostess

38.000 Ft/nap

fő

3

alkalom
nap

Marketing szolgáltatások díjai:
Ár

Megrendelt mennyiség

Zászlórúdbérlés, kihelyezéssel (méret: 3x1 m)

100.000 Ft/db

db

Molinókihelyezési jog saját területen kívül
(max. 3x3 méteres molinó kihelyezését tar
talmazza az ár, de nem tartalmazza a tartó
szerkezetet. A molinókat minden kiállítónak
saját magának kell kihelyeznie).

69.000 Ft/db

db

Óriástábla felület bérleti díjai:
Főbejáratnál

2m x 3m

150.000 Ft

db

Kiállítási parkolónál

2m x 3m

135.000 Ft

db

Kiállítási területen

2m x 3m

125.000 Ft

db

A szolgáltatás nem tartalmazza a grafikai anyag elkészítését és a nyomtatást sem. A kiállító által biz
tosított méretazonos, nyomdakész grafika esetén, külön megbízás ellenében lehetőség van az anyag
nyomtatására is, amelynek díja 5.500 Ft/m2. A szolgáltatás megrendelési és anyagleadási határideje:
2022. május 15.
Nyomtatást kérek:

Megállítótábla és egyéb reklámhordozó kihelyezésének díjai saját területen kívül:
Saját megállítótábla és egyéb reklámhordozó
kihelyezése külterületen, saját területen kívül

34.500 Ft

db

Megállítótábla kihelyezése, bérléssel, nyomtatással

63.250 Ft

db

A kétoldalas tábla mérete: 65x90 cm. A kiállító által biztosított méretazonos és nyomdakész grafika ese
tén, külön megbízás ellenében lehetőség van az anyag nyomtatására, melynek díja: 5.500 Ft/m2 . A szol
gáltatás megrendelési és anyagleadási határideje: 2022. május 15.

Nyomtatást kérek:

A megrendelőlapon feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a hatályos adótörvények által rögzített ÁFA összegét.

Kelt: ...........................................................
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……………………………………………
Megrendelő cégszerű aláírása és pecsét

