A TRADÍCIÓ KÖTELEZ
Hazánkban az uniós csatlakozást követôen a piacgazdaság további kiteljesítésén fáradozunk, Pécs pedig azon dolgozik, hogy
jelentôs struktúra váltást hajtson végre a város gazdasági szerkezetében. Az igen kemény és gyorsan változó gazdasági
környezetben rendkívül fontos, hogy Pécs városának legyen egy olyan jól mûködô, piacképes, a gazdaság szereplôit
megfelelôen kiszolgáló kereskedelemfejlesztési eseménye, mint a Pécs Expo.
A 160 éves vásári hagyomány megújításához elengedhetetlenül szükség volt a régóta várt, mostanra elkészült, minden
szempontból korszerû és végleges megoldást jelentô kiállítási infrastruktúrára, az Expo Center Pécs Multifunkcionális
Kiállítási és Rendezvényközpontra.
Bízom benne, hogy a pécsi vásárok több mint másfél százados története tovább folytatódik, s hogy 2006-ban a kiállítók, a
város és a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. számára is sikeres vásár tanúi lehetünk. Amikor Pécs az „Európa Kulturális
Fôvárosa 2010” rendezvényeire készül, fontos, hogy a város gazdasági életén keresztül is tovább öregbítsük hírnevünket.
Híres város akarunk lenni, amelynek nevét a határokon túl, egész Európában ismerik, törekvéseit pedig elismerik. Ha meg
szeretnénk felelni egy leendô eurórégiós központ szerepének, nem is kérdés, mekkora jelentôsége van a vásárváros
funkciónak.
A Pécs Expo ezért nemzetközi vásár, amelynek fô védnöke Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az új helyszín kiválóan
alkalmas a vállalkozások, a termékek és szolgáltatások, a tudományos és szakmai újdonságok megismertetéséhez és
értékesítéséhez, a piaci szereplôk találkozásához.
Jó szívvel és örömmel ajánlom figyelmükbe a Pécs Expo-t, s természetesen nyitott, vendégszeretô, soknemzetiségû,
mediterrán hangulatú városunkat, melynek sokszínû gazdasági, tudományos és kulturális élete nagyban segítheti a Pécs Expo
sikerét és viszont.

Dr. Toller László
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

MEGÚJULÓ PÉCS EXPO
Új helyen, új formában
Pécs tradicionális vásárváros. A kiállításoknak és vásároknak gazdag múltja van, az elsô pécsi kiállítást és vásárt 160 évvel
ezelôtt, 1846-ban rendezték. Az elmúlt több mint másfél évszázad alatt a pécsi kiállítás és vásár mindig megújult, mert képes
volt alkalmazkodni az aktuális gazdasági környezethez, újra és újra meg tudott felelni a folyton változó kihívásoknak.
Az újkori vásárok szervezése során egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a 25 éves sikeres vásár rendezés továbbfejlesztéséhez
egy XXI. századi színvonalú, multifunkcionális kiállítási és rendezvényközpontot kell építeni.
A Pécs Expo 26. Pécsi Nemzetközi Vásárt a Dunántúl legnagyobb és legmodernebb multifunkcionális vásárközpontjában,
az újonnan épült Expo Center Pécs épületében rendezzük meg. A létesítmény közel 10 ezer négyzetméter fedett és 20 ezer
négyzetméter betonozott, infrastruktúrával ellátott szabad térrel rendelkezik.
Az elmúlt évek sikeres vásárai megmutatták, hogy ezek a rendezvények nem csupán üzletkötésekre alkalmasak, de nagy
hatásuk van a gazdasági diplomáciára, az idegenforgalomra és a vendéglátásra is. Pécs vásári hagyományait az új, korszerû
helyszínen kreatív, szakmailag felkészült, tapasztalt rendezvényszervezô csapattal szeretnénk folytatni, illetve megújítani.
A Dél-Dunántúl legjelentôsebb vásári seregszemléje, a 26. alkalommal megrendezésre kerülô Pécsi Nemzetközi Vásár nem
csak új helyen, de megújult tematikával várja a kiállítókat és a látogatókat. Az a célunk, hogy ismét az egyik legrangosabb
hazai regionális vásárközponttá váljunk, s megfeleljünk a Duna-Dráva-Száva Eurórégió majdani központjával szemben
támasztott elvárásoknak is. Azt szeretnénk, hogy az Expo Center Pécs, illetve a benne rendezett Pécs Expo, valamint üzletember találkozókkal kísért nemzetközi szakvásáraink országosan és nemzetközileg is elismerést, rangot vívjanak ki.
A Pécs Expo a Beruházási és Fogyasztási Javak Nemzetközi Vására. A mellékelt tematikák szerint nem csak térségünkbôl, de
az ország minden részébôl várunk kiállítókat, de üzletembereket, látogatókat, kiállítókat hívunk Horvátországból,
Boszniából, Szerbia- és Montenegróból, Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Németországból, valamint Pécs
testvérvárosaiból is.
A kiállítás ideje alatt színvonalas szakmai- és közönségprogramok teszik teljessé a rendezvényt. Tisztelettel hívjuk és
szeretettel várjuk a régi és új kiállító cégeket a minden szempontból megújuló Pécs Expo-n.

Kapás Szabolcs
ügyvezetô igazgató
Pécsi Rendezvényszervezô Kht.

TISZTELT KIÁLLÍTÓNK!
Ön a PÉCS EXPO 26. Pécsi Nemzetközi Vásár jelentkezési anyagát tartja a kezében. A kiállítási részvételhez kapcsolódóan
számos nyomtatvány kitöltése szükséges. Ezt az idôigényes és talán bonyolultnak tûnô feladatot szeretnénk az Ön számára
egyszerûbbé és könnyebbé tenni jelen összeállításunkkal a csatolt füzetünkkel.
A jelentkezési garnitúrában megtalálja a jelentkezéshez szükséges és a részvételhez kapcsolódó összes dokumentumot a
szükséges tájékoztatókkal együtt.
A jelentkezési és katalógusív eredeti, cégszerûen aláírt példányait az aláírt általános szerzôdési feltételekkel együtt 2006.
augusztus 10- ig kérjük postai úton a szervezôk címére eljuttatni.
A Meghívó és Internet link megrendelô lap visszaküldési határideje 2006. augusztus 10. Amennyiben a Pécs Expo
Nagydíjra is pályázik, a a Pályázati ívet a szükséges mellékletekkel 2006. augusztus 15-ig kérjük benyújtani.
Reméljük, adminisztrációs munkálatait sikerül leegyszerûsítenünk és megelégedéssel használja majd a füzetet.
Üdvözlettel: a szervezôk
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26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR
2006. szeptember 27. - október 1.

JELENTKEZÉSI ÍV

Jelentkezési határidô: 2006. augusztus 10.

(Az 1. és 2. pontok pontos kitöltéséhez – a kiállításon megjelenôk kategóriáinak meghatározásához – a hátoldalon található Általános szerzôdési feltételek 2. pontja nyújt segítséget.)

1. A kiállításra SZERZÔDÔ FÉL minôsége:
 kiállító (saját standdal/standrésszel van jelen)
 kollektív kiállítás összefogója (nemzeti/tartományi vagy szövetségi/kamarai részvétel összefogója)
 fizetô szervezô (nem vesz részt a kiállításon, de költségviselô)

2. A kiállításra SZERZÔDÔ FÉL adatai:
A cég neve:

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

Számlázási cím:

_ _ _ _ ...................................................................... város .................................................................................. út/utca /tér ........................................... hsz.

Levelezési cím:

_ _ _ _ ...................................................................... város .................................................................................. út/utca /tér .......................................... hsz.

Adószám:

................................................................... Bankszámlaszám: ....................................................................................................
 Gyártó

Tevékenységi kör:

 Forgalmazó

 Szolgáltató

 Egyéb .........................................................................

Cégvezetô neve: .............................................................................. Beosztása: ....................................................................................................
Telefon:

........................................................................................ Fax: ....................................................................................................

Amennyiben egyéni vállalkozó a szerzôdô fél, kérjük feltüntetni a születési idejét és anyja nevét: .............................................................................................................................
Ügyintézô neve: .............................................................................. Beosztása: ....................................................................................................
Telefon:

....................................................................................... Fax: ....................................................................................................

E-mail:

..................................................................... Cég weboldala: ....................................................................................................

A kiállításon a következô témákban veszünk részt: (Kérjük, a 13. oldalon található Tematika alapján, jelölje fontossági sorrendben!)

Kódszám: .................................................

3. A szerzôdô fél által bérelt standon TÁRSKIÁLLÍTÓKÉNT résztvevô – saját standrésszel rendelkezô – cégek adatai (ha van ilyen):
I. A cég neve:

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

Címe:

_ _ _ _ ...................................................................... város .................................................................................. út/utca /tér ........................................... hsz.

Telefon:

............................................................................ E-mail cím: ............................................................................................. Fax: ..................................................

Adószám:

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

Árucsoport kódszáma: ........................................................., Tematikai csoport: ....................................................................................................
II Cég: Kérjük külön lapon csatolni.

4. A szerzôdô fél és/vagy a társkiállítók által KÉPVISELT– standrésszel nem rendelkezô – cégek adatai (név, pontos cím):
I.

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

II.

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

Tevékenységi kör:

 Gyártó

 Nagykereskedô

 Kiskereskedô

 Importôr

 Vezérképviselet

 Szolgáltató

 Egyéb

A kiállítási termék megnevezése. Márkás termék esetén a márkanév is: ....................................................................................................................................................................
 igen

Termékeit árusítani kívánja a kiállításon?

5. Helyigény:

Minôségi felár:

 nem
EGYSÉGÁR (Ft/m2) + 20% ÁFA

IGÉNYELT TERÜLET front (m) x mélység (m) = m2

Fedett terület

12.000,-

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

Szabad terület*

6 000,-

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

Vásárlók utcája

4 000,-

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

sarokstand: min. 12 m2, 15%, fejstand: min. 20 m2, 20%, szigetstand min. 40 m2, 30%.
Emeletes stand esetén a beépített felsô szint alapterülete (m2) után 50% felár fizetendô

* A szabad terület 75%-a építhetô be!

6. Regisztrációs díj: 26.000,-Ft+ 20% ÁFA.
Tartalma: látogatói információs rendszerbe kerülés, a kiállítás honlapján a cég nevének megjelenése, link a kiállító honlapjára, 6 m2-ként 1 db kiállítói belépô.

7.
8.
9.
10.

Katalógusba történô alapbeiktatás: 10.000,- Ft +ÁFA
Fedett területen alap- árambekötés / 2 kW / 20.000,- Ft+ ÁFA
Kötelezô felelôsségbiztosítás : A terület díj 55 ‰-e
a) Egységstand ajánlat szerint (11. oldal)
 A.
Standépítés:
b) Saját kivitelezés

 B.

 C.

 Vásárlók utcája

 Pavilon

c) Egyéb (név, cím): .......................................................................................................................................
FIGYELEM! A stand építése csak a helydíj-számla kiegyenlítése után kezdôdhet el.

A Jelentkezési íven és az Általános szerzôdési feltételekben foglaltakat magunkra nézve kötelezônek fogadjuk el.

Kelt: ........................................................................

Cégszerû aláírás: ..................................................................................

Kérjük, nyomtatott betûvel kitölteni és egy példányt az aláírt szerzôdési feltételekkel együtt visszaküldeni szíveskedjen!

Általános szerzôdési feltételek
amelyek szerves és elválaszthatatlan részét képezik a Pécsi Rendezvényszervezô Közhasznú Társaság– a továbbiakban Pécsi Rendezvényszervezô Kht. –,
valamint a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. által szervezett kiállításra szerzôdô fél – továbbiakban SZERZÕDÕ FÉL – között létrejövô szerzôdésnek.

1. A szerzôdés létrejötte

6. Fizetési feltételek, birtokbavétel

1.1. A szerzôdés létrejötte szempontjából a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. ajánlati felhívásának minôsül a SZERZÔDÔ FÉL részére az alábbi iratok megküldése: Jelentkezési ív,
Általános szerzôdési feltételek – továbbiakban Feltételek.
1.2. A SZERZÔDÔ FÉL ajánlatának minôsül az 1.1. pontban felsorolt Jelentkezési ív
SZERZÔDÔ FÉL által cégszerûen aláírt példányának megküldése a Pécsi
Rendezvényszervezô Kht. részére. A Jelentkezési íven a SZERZÔDÔ FÉL semmilyen
feltételt, vagy fenntartást nem köthet ki, és ajánlatához a Pécsi Rendezvényszervezô Kht.
1.5. pontban meghatározott nyilatkozatának megtételéig (standkijelölés) kötve van.
1.3. A Jelentkezési ív SZERZÔDÔ FÉL által cégszerûen aláírt példányának megküldésével a
SZERZÔDÔ FÉL nemcsak az ajánlatát teszi meg, hanem igazolja, hogy kézhez vette, megismerte és elfogadta a jelen Feltételeket, melyek a szerzôdés elválaszthatatlan részét képezik.
Az érvényes jelentkezés feltétele a cégszerûen aláírt Jelentkezési ív beküldése.
1.4. A Pécsi Rendezvényszervezô Kht. a Jelentkezési ív kézhezvételétôl számított öt
munkanapon belül a SZERZÔDÔ FÉL részére elküldi a regisztrációs díjat tartalmazó számlát. Ezt követôen a kiállító köteles a regisztrációs díjat befizetni.
1.5. A Jelentkezési ívet visszaküldô és a regisztrációs díjat befizetô kiállítók részére a Pécsi
Rendezvényszervezô Kht. kijelöli a kiállítási területet. A Pécsi Rendezvényszervezô Kht a
kiállítási terület kijelölésérôl indokolási kötelezettség nélkül határoz. A Pécsi
Rendezvényszervezô Kht. az adott kiállításon történô kiállítási terület kijelölésérôl hozott
döntését (standkijelölés) a SZERZÔDÔ FÉL-lel közli, és legkésôbb ekkor megküldi az
Általános Üzemelési és Mûködési Szabályzatot (a továbbiakban ÁÜMSZ) és a helyszínrajzot, melyek szintén a jelen szerzôdés elválaszthatatlan részét képezik. A SZERZÔDÔ FÉL a
standkijelölô döntés mellékletét képezô helyszínrajz megküldését követô 8 munkanapon
belül jogosult írásban jelezni a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. felé, ha a kijelölt standot
nem fogadja el. A határidô lejártával és a SZERZÔDÔ FÉL ajánlatának fentiek szerinti elfogadásával a felek között a szerzôdés létrejön.
A 8 munkanapos határidôben, írásban érkezett jelzéseket a SZERZÔDÔ FÉL részérôl
érkezett módosított ajánlatnak kell tekinteni, amelyre a Pécsi Rendezvényszervezô Kht.
annak kézhezvételétôl számított 8 munkanapon belül köteles írásban válaszolni.
Amennyiben a SZERZÔDÔ FÉL módosított ajánlatát a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. elfogadja, a felek között a szerzôdés a módosított tartalommal létrejön. Amennyiben a
SZERZÔDÔ FÉL nem, vagy a 8 munkanapos határidôn túl terjeszt elô írásban kifogást a
standkijelölô döntéssel szemben, vagy a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. a határidôben,
írásban elôterjesztett kifogással nem ért egyet, úgy a szerzôdés a felek között a helyszínrajzzal együtt megküldött standkijelölésrôl hozott döntés szerinti tartalommal jön létre.
A Pécsi Rendezvényszervezô Kht.-t nem terheli a SZERZÔDÔ FÉL részérôl érkezô ajánlatelfogadási kötelezettség.

6.1. A helydíj és valamennyi szolgáltatás a számlán (elôlegbekérôn) megállapított fizetési
feltételek szerint fizetendô. Késedelmes fizetés esetén a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. évi
20% késedelmi kamatot jogosult felszámolni. A kiegyenlítés tényét a Kiállítói
Regisztrációnál igazolni kell (beleértve az egységstandokra vonatkozó számlát is).
6.2. A Pécsi Rendezvényszervezô Kht. a kiállítói bejelentkezést követôen regisztrációs díj,
illetve elôleg számlázásra jogosult a meghirdetésben szereplô feltételek szerint. A regisztrációs díj kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési feltételek szerint történik. Az
elôlegszámla fizetési esedékessége a rendezvény építését megelôzô 30 napon belül kerül
megállapításra.
6.3. A kijelölt kiállítási terület csak a helydíj befizetése után vehetô birtokba, illetve azután
kezdhetô el az építési munka.
6.4. A helyszíni szolgáltatások számláinak ellenértékét a rendezvény bezárásáig ki kell
egyenlíteni.
6.5. Ha a SZERZÔDÔ FÉL a rendezvény bezárásáig esedékes fizetési kötelezettségeinek –
tôke plusz járulékok – nem tesz eleget, a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. alkalmazhatja az
ÁÜMSZ I.4.8. pontjában meghatározott jogkövetkezményeket (zálogjog).
6.6. A regisztrációs díj, a helydíj és a Pécsi Rendezvényszervezô Kht.-tól igénybe vett szolgáltatások ellenértékeinek kötelezettje (a számlák címzettje) csak ugyanazon cég, a
SZERZÔDÔ FÉL lehet, függetlenül attól, hogy a SZERZÔDÔ FÉL nevében ki jár el.
Szerzôdéses jogviszony csak a SZERZÔDÔ FÉL és a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. között
jöhet létre.
6.7. A jelenleg érvényes jogszabályok szerint a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. valamennyi
szolgáltatása komplex szolgáltatásnak minôsül, ezért 20%-os ÁFA terheli.
6.8. A SZERZÔDÔ FÉL a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. Által üzemeltetett EXPO CENTER
Pécs Rendezvényközpont területén tevékenysége idôtartamára, kiállítói, valamint saját
kivitelezésben és/vagy alvállalkozói által végzett építôi (berendezôi, bontói stb.)
minôségében és felelôsségébôl eredô véletlen, váratlan (balesetszerû) károkozásaira
érvényes felelôsségbiztosítással kell rendelkezzen. A kötelezô kiállítási felelôsségbiztosítást
a biztosító megbízásából és annak javára a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. a helydíj-számlával számlázza ki és szedi be. A kötelezô felelôsségbiztosítás díja a mindenkori területbérleti díj 55 ‰-e. A SZERZÔDÔ FEL-et ezzel kapcsolatban a helydíj-számlára vonatkozó
fizetési kötelezettség terheli.
A megfizetett biztosítási díj ellenében a biztosító a kiállító és/vagy építô (berendezô, bontó
stb.) alvállalkozó helyett megtéríti az EXPO CENTER PÉCS területén okozott mindazon
véletlen, váratlan (balesetszerû) károkat, amelyekért a károkozó kiállítói és/vagy építôi
(berendezôi, bontói stb.) minôségében a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési
kötelezettséggel tartozik.
A felelôség- biztosítás mellett, nem kötelezô jelleggel, a kiállítók biztosítást köthetnek exponátumaikra, installációikra és egyéb, az EXPO CENTER PÉCS területén lévô tárgyaikra. E biztosítás elmaradásából vagy késedelmes megkötésébôl származó károk a kiállítót terhelik.
A kiállító az alvállalkozója által okozott kárért az alvállalkozójával egyetemlegesen felelôs
a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. vagy harmadik személy vonatkozásában.
6.9. A kiállító köteles a standján történô zeneszolgáltatásra vonatkozó igényét legkésôbb a
kiállítás megnyitása elôtt 30 nappal a kiállítás igazgatójának bejelenteni jóváhagyás
céljából. A bejelentéshez mellékelni kell a szomszédos standok bérlôinek hozzájárulását is.
Hangerôsítôjét csak a stand belseje felé fordíthatja, és a hangnyomás a 80 dBA-t nem
haladhatja meg. Amennyiben a kiállító a kiállítási és a koordinációs munkatárs, valamint a
kiállítás igazgatójának együttes felszólítása ellenére a fenti mértéket meghaladó zenés
tevékenységet nem szünteti meg, vagy megszegi az ÁÜMSZ I.4.6. pontjában leírtakat, úgy
a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. a kiállító standján az energiaszolgáltatást megszünteti.

2. A kiállításon megjelenôk minôségi kategóriái
Ezen kategóriákat a Jelentkezési ívet kitöltô (SZERZÔDÔ FÉL) jelöli meg. (Amennyiben
kérdése van, a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. munkatársai készséggel állnak rendelkezésére.)
2.1. A kiállításra SZERZÔDÔ FÉL azon cég, mellyel a Pécsi Rendezvényszervezô Kht.
szerzôdéses kapcsolatban áll, a helydíj és a Pécsi Rendezvényszervezô Kht-tól igénybe vett
szolgáltatások ellenértékeinek kötelezettje (a számlák címzettje). A kiállításra SZERZÔDÔ
FÉL lehet kiállító, kollektív kiállítás összefogója, illetve olyan cég, aki csupán a kiállító
nevében szervezi a részvételt, és fizeti a részvétel költségeit. Valamennyi esetben nevét a
SZERZÔDÔ FÉL adatainál kell a Jelentkezési íven feltüntetni.
2.1.1. A kiállító saját standrésszel van jelen a kiállításon, illetve más cégek (társkiállítók)
kiállítási részvételét is megszervezheti, akik szintén önálló standrésszel bírnak a kiállító által
igényelt, szerzôdött standon belül. Ezen cégek adatait a Jelentkezési íven (a Társkiállítók
cím alatt) tünteti fel.
2.1.2. Kollektív kiállítás összefogója nemzeti /tartományi vagy szövetségi /kamarai
részvételt valósít meg, és önmaga nem feltétlenül jelenik meg a kiállításon saját standrésszel. Az elôzô ponthoz hasonlóan az általa szervezett cégek adatait a Jelentkezési íven
(a Társkiállítók cím alatt) tünteti fel.
2.1.3. Fizetô szervezô kategóriába azon cég tartozik, mely a kiállításon saját standrésszel
nem jelenik meg, viszont más cég(ek) kiállításon való részvételét szervezi, és helyette a kiállítás szervezôjével szerzôdik. Technikailag a fizetô szervezô cég adatait ugyancsak a
SZERZÔDÔ FÉL rovatban, az általa szervezett cég(ek) adatait az elôzô pontokhoz hasonlóan (a Társkiállítók cím alatt) adja meg a Jelentkezési íven.
2.2. A társkiállító a kiállításon saját standrésszel rendelkezik, de a Pécsi
Rendezvényszervezô Kht.-vel szerzôdéses kapcsolatban nem áll. A társkiállító adatait a
kiállításra SZERZÔDÔ FÉL köteles a Jelentkezési íven feltüntetni. A SZERZÔDÔ FÉL-re
nézve kötelezô szabályokat a társkiállító is köteles betartani, a fizetési kötelezettség azonban egyedül a SZERZÔDÔ FEL -et terheli.
2.3. A képviselt cég azon cég, illetve jogi személy, mely a kiállításon saját standrészt nem
vesz igénybe, s melyet a kiállító vagy a társkiállító cég üzleti ügyeiben képvisel a standon.

3. A bérelt terület megváltoztatása
A Pécsi Rendezvényszervezô Kht. által kijelölt bérelt terület önhatalmúlag más kiállítóval
nem cserélhetô el, más kiállítóval való megállapodással nem növelhetô, nem adható
tovább, és kizárólag a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. elôzetes írásbeli hozzájárulásával
változtatható meg bármilyen módon.

4. Termékek, termékcsoportok, szolgáltatások
A SZERZÔDÔ FÉL csak a Jelentkezési íven feltüntetett és a Pécsi Rendezvényszervezô Kht.
által elfogadott termékek, termékcsoportok és szolgáltatások bemutatására, valamint a
Jelentkezési íven feltüntetett társkiállítója és képviselt cége reklámozására jogosult.
Amennyiben a kiállító a meghirdetett termékcsoportba nem illô árut, illetve nem a
SZERZÔDÔ FEL-et, társkiállítóját, képviselt cégét bemutató reklámeszközt az elsô felszólítást követôen nem távolítja el a standról, úgy a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. az
említett standot a SZERZÔDÔ FÉL költségére és veszélyére bezárathatja, illetve kártérítési
igénnyel léphet fel.

7. Lemondás, reklamáció, jogviták, a szerzôdés részei
7.1 Az érvényes jelentkezést követô lemondás esetén a regisztrációs díj visszafizetésre nem
kerül, a regisztrációs díjhoz tartozó szolgáltatások nem vehetôek igénybe.
7.2. Amennyiben a SZERZÔDÔ FÉL részvételét a szerzôdés létrejöttét követôen és a rendezvény nyitása elôtti 30. nap közötti idôszakban mondja le, a helydíj 50%-át, ha a 30. nap
és 10. nap között mondja le, a helydíj 80%-át, 10. nap után a helydíj 100%-át tartozik kötbér címén megfizetni. A SZERZÔDÔ FÉL részérôl történô lemondás csak írásban, a Pécsi
Rendezvényszervezô Kht. részére igazolható módon megküldve érvényes. A lemondás attól
az idôponttól érvényes, amikor a lemondó nyilatkozat a Pécsi Rendezvényszervezô Khthoz megérkezik.
7.3. Ha a SZERZÔDÔ FÉL a részére kijelölt területet a rendezvény megnyitása elôtt 24 órával nem foglalja el (továbbiakban: meg nem jelenô SZERZÔDÔ FÉL), a Pécsi
Rendezvényszervezô Kht. azt minden visszatérítési és kártérítési kötelezettség nélkül más
kiállítónak bérbe adhatja. A meg nem jelenô SZERZÔDÔ FÉL a regisztrációs díjat és a
befizetett helydíjat nem kapja vissza, ezen felül köteles a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét is megtéríteni. Ha a meg nem jelenô SZERZÔDÔ FÉL a kiállítás
nyitásáig nem fizette be a bérleti díjat, akkor is köteles a helydíj 100%-át mint kötbért, a
regisztrációs díjat, valamint az egységstand felépítésével kapcsolatos költségeket megfizetni.
7.4. A SZERZÔDÔ FÉL-nek a rendezvény szervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével
stb. kapcsolatos reklamációit – a bizonyíthatóság érdekében – a kiállítás bezárásáig, a számlázással kapcsolatos észrevételeit pedig a számla fizetési határidejének lejártáig írásban be
kell jelentenie a Pécsi Rendezvényszervezô Kht-nál. A megadott határidôk után érkezô
reklamációkat a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. nem tudja figyelembe venni.
7.5. A felek esetleges vitáikat igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet
eredményre, a felek a Pécsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki jogviták
esetére.
7.6. A felek közötti szerzôdés elválaszthatatlan részét képezik a jelen Feltételek, az ÁÜMSZ
és a Jelentkezési ívben foglaltak, továbbá a felek közötti esetleges írásbeli nyilatkozatok.

Az Általános szerzôdési feltételekben foglaltakat magunkra nézve kötelezônek fogadjuk el.

5. Katalógus
Valamennyi határidôre bejelentkezett SZERZÔDÔ FÉL szerepel a katalógusban. A 10.000,Ft bejegyzési díj csak a Jelentkezési ívet aláíró SZERZÔDÔ FÉL alapbeiktatási díját tartalmazza. A fizetô szervezô helyett az általa képviselt kiállító jogosult az alapbeiktatásra.
A katalógusban megrendelt szolgáltatások lemondása legkésôbb a katalógus kéziratának
lezárásáig díjmentes. Ezt követôen történô lemondásokat nem tudjuk figyelembe venni, a
korábban megrendelt szolgáltatások leszámlázásra kerülnek.

Dátum: .....................................................

.....................................................
Cégszerû aláírás

Pécsi Rendezvényszervezô Kht.
7632 Pécs, Megyeri út 72.
Adószám: 21841871-2-02
Cégjegyzékszám: 02-14-000094
Pénzforgalmi jelzôszám: 12072507-00107832-00100004
Telefon: +36 (72) 242-757 • Fax: +36 (72) 525-817
Internet: www.expocenterpecs.hu
E-mail: pecsexpo@expocenterpecs.hu

KATALÓGUS ÍV

26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR
2006. szeptember 27. - október 1.

„A”

Visszaküldési határidô: 2006. augusztus 10.

A szerzôdô fél neve: ....................................................................................................................................................................................................................................................
A kiállítási megbízott neve: ..........................................................................................................................................................................................................................................
Telefon: ................................................................................................. E-mail: ............................................................................................. Fax: ..................................................
FIGYELEM! KÉRJÜK A TÁRSKIÁLLÍTÓKÉNT RÉSZTVEVÔKET ÉS A KÉPVISELT CÉGEKET A KATALÓGUS ÍV „B” FORMANYOMTATVÁNYON EGYIDEJÛLEG MEGADNI!

Megrendeljük – a hátoldalon található tájékoztató ismeretében – a fent nevezett kiállítás katalógusában az alábbi szöveg közzétételét:

I.

BETÛRENDES KIÁLLÍTÓI NÉVJEGYZÉK

A beiktatást a következô betû(k)nél kérjük: ....................................................... (Az elsô alapbeiktatás 10.000,- Ft, minden további 12 000 Ft ellenében történik.)
A cég neve:

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

Címe:

_ _ _ _ ...................................................................... város .................................................................................. út/utca /tér ........................................... hsz.

Levelezési cím:

_ _ _ _ ...................................................................... város .................................................................................. út/utca /tér .......................................... hsz.

Telefon:

....................................................................................... Fax: ....................................................................................................

E-mail:

..................................................................... Cég weboldala: ....................................................................................................

Megjelentetni kívánt szöveg a betûrendes kiállítói névjegyzékben (nyelvenként 55 karakter = kb. 1 sor – szóköz, írásjel is karakternek számít – ez az alapbeiktatási árban szerepel,
minden további karakter 120 Ft):
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(A szakkifejezések pontos fordítását megkönnyítik, ha ismertetôjüket a magyar mellett angol nyelven is közlik. A hosszabb szöveget mellékletben kérjük közölni.)

CÉGEMBLÉMA megjelentetését (4.500,- Ft ellenében) a betûrendes cégjegyzékben kérjük:
 igen (Az emblémát küldjük.)

 nem kérjük

A megjelentetni kívánt emblémák száma: .............. db (Kérjük egyidejûleg mellékelni!)

II.

ÁRUCSOPORT (beiktatásunkat – a 13. oldalon levô lista alapján – az alábbi árucsoportok alatt kérjük):

(Az elsô beiktatáson túl, minden további 5000 Ft ellenében történik.)
.................................., .................................., ..................................,

III. KÉPVISELT MÁRKÁK megjelentetését kérjük:
 márkánként 2000 Ft

 márkánként emblémával 6000 Ft

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

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

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

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

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

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

IV. HIRDETÉS A KATALÓGUSBAN
Megrendeljük – a hátoldalon található tájékoztató ismeretében – az alábbi hirdetéseket:
 1/1 oldal borító II.

 1/1 oldal (fekete–fehér)

 1/1 oldal borító III.

 1/2 oldal (fekete–fehér)

 1/1 oldal borító IV.

 könyvjelzôbehúzás

 1/1 oldal karton

 könyvjelzôkészítés

Kelt: ........................................................................

Cégszerû aláírás: ..................................................................................

Kérjük, nyomtatott betûvel kitölteni és egy példányt visszaküldeni szíveskedjen!

TÁJÉKOZTATÓ A MEGJELENÔ KATALÓGUSRÓL
A Pécsi Rendezvényszervezô Kht. magyar- angol nyelvû katalógust jelentet meg, melyben minden szerzôdô felet szerepeltet.

I.

SZOLGÁLTATÁSOK

1. Alapbeiktatás: SZERZÕDÕ FELEK (egyéni kiállítók) részére 10.000,- Ft.
Társkiállítók és képviselt cégek részére 12.000,- Ft.
Az alapbeiktatás az alábbiakat tartalmazza:
• A betûrendes kiállítói névjegyzékben a következô adatok szerepelnek:
a cég neve, címe, telefon-, telefaxszáma, e-mail és Internet-címe, a katalógusíven megnevezett társkiállítók és képviselt cégek felsorolása névvel és
országjellel (további adatok nélkül), a cég tevékenységi körének leírása, melybôl a magyar nyelvet alapul véve 55 karakter és az ebbôl készült angol
fordítás, valamint a kiállítási standszám és az árucsoport kódszáma.
• A képviselt cégek jegyzékében a képviselt cég nevének felsorolása a képviselô céggel és standszámmal.
• A tematikában egy címszó alatt a cég neve és standszáma.
• A cégek országok szerinti felsorolása
• A cégek pavilonok / termek szerinti felsorolása stand számokkal
2. További szolgáltatások, amelyekért külön díj fizetendô:
• Amennyiben a kiállító több betûnél is kéri magát megjelentetni a betûrendes kiállítói névjegyzékben.
• A betûrendes kiállítói névjegyzékben lehetôség van fekete-fehér cégembléma megjelentetésére.
• Az alapadatokon kívül egyéb információk közlésére is van lehetôség a betûrendes kiállítói névjegyzékben (pl. a tevékenység bôvebb leírása stb.). Az
alapbeiktatásnál (55 karakternél) hosszabb magyar szövegért karakterenként külön díjat számolunk fel (ez magában foglalja az angol nyelvre történô
fordítást is).
• A cégek a tematikában az egyszeri beiktatáson túlmenôen – profiljuknak, tevékenységüknek megfelelôen – több címszó alatt is szerepelhetnek.
• A képviselt márkák listájában márkák feltüntetése emblémával vagy embléma nélkül.
A társkiállítók és képviselt cégek is szerepeltethetôk teljes beiktatással a betûrendes kiállítói névjegyzékben illetve a katalógus további megfelelô
jegyzékeiben. A társkiállító és képviselt cég külön beiktatásának költsége a szerzôdô félnek kerül leszámlázásra.
A kiállításra a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. magyar–angol nyelvû katalógust jelentet meg, melyben minden szerzôdô felet szerepeltet.

II. HATÁRIDÕK
1. A katalógusívet a feltüntetett határidôig kérjük visszaküldeni a szervezôk részére. Amennyiben a szerzôdô fél a kért határidôig nem küldi vissza a katalógus ívét, a jelentkezési íven feltüntetett adatai alapján kerül be a katalógusba egy alapbeiktatással. A beküldési határidô után érkezô jelentkezések a pótjegyzékbe kerülnek, melynek lapzártája a kiállítás megnyitása elôtt kb. egy hónap.
2. A katalógusban megrendelt szolgáltatások lemondását legkésôbb a katalógus kéziratának lezártáig tudjuk elfogadni. A kézirat lezárása után felmondott
megrendeléseket leszámlázzuk.

III. EGYÉB INFORMÁCIÓK
Kérjük az ívet olvashatóan, nyomtatott nagybetûvel kitölteni. Utólagos szövegmódosítást nem tudunk figyelembe venni. A katalógus íven közölt adatok
valódiságáért és helyességéért a cég a felelôs.
A beiktatásokról – az átfutási idô rövidsége miatt – nem áll módunkban korrektúrát küldeni.
A kiadó fenntartja magának a jogot a cég által megrendelt szöveg átdolgozására, az árucsoportok megnevezésében változtatásra. Minden szöveget a magyar
helyesírás szabályainak megfelelôen jelentet meg, rövidítések nem alkalmazhatók. Egyedi szerkesztési és tipográfiai kívánságokat nem tudunk figyelembe
venni.
A meg nem jelent beiktatásokból, hiányos kivitelezésbôl és a nyomdahibákból eredô kárigényeket a kiadó nem ismeri el.
A katalógusból minden szerzôdô fél rendelkezésére bocsátunk egy-egy ingyenes példányt, mely a kiállítás idô tartama alatt az EXPO CENTER PÉCS
Multifunkcionális Rendezvényközpont a Kiállítói regisztrációjában vehetô át. Az át nem vett példányok postázására nem vállalkozunk.

IV. ÁRAK
Beiktatások:
Az alapbeiktatás díja szerzôdô felek (egyéni kiállítók) részére: 10.000,- Ft.
Az alapbeiktatás díja társkiállítók és képviselt cégek részére: 12.000,- Ft
Az alapbeiktatáson felüli minden további beiktatás díja a betûrendes kiállítói névjegyzékben: 12.000,- Ft
Az alapbeiktatáson felüli minden további karakter (csak a magyar szöveget alapul véve) díja: 120 Ft
Cégembléma (1 db fekete-fehér): 5 000 Ft
Minden további tematikai beiktatás díja (az alap-beiktatáson felül): 5 000 Ft
Minden beiktatás díja a márkajegyzékben: csak névvel egyenként: 2 000 Ft
emblémával egyenként: 6.000 Ft
Hirdetések:
A katalógusban hirdetés megjelentetésére is van lehetôség (az árak a technikai költséget – pl. tervezés, levilágítás – nem tartalmazzák):
1/1 oldal borító IV.
vágott méret:
110 x 197 mm
110 000 Ft
1/1 oldal borító II.
vágott méret:
110 x 197 mm
90 000 Ft
1/1 oldal borító III.
vágott méret:
110 x 197 mm
70 000 Ft
1/1 oldal színes
vágott méret:
110 x 197 mm
50 000 Ft
tükörméret:
90 x 170 mm
1/1 oldal fekete-fehér
tükörméret:
90 x 170 mm
30 000 Ft
1/2 oldal fekete-fehér
tükörméret:
90 x 82 mm
15 000 Ft
Kész könyvjelzô behúzása
(1 lap max. 180 g-os papíron) vágott méret:
100 x 190 mm
15 000 Ft
A feltüntetett beiktatási és hirdetési árak a 20% ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Pécsi Rendezvényszervezô Kht.
7632 Pécs, Megyeri út 72.
Adószám: 21841871-2-02
Cégjegyzékszám: 02-14-000094
Pénzforgalmi jelzôszám: 12072507-00107832-00100004
Telefon: +36 (72) 242-757 • Fax: +36 (72) 525-817
Internet: www.expocenterpecs.hu
E-mail: pecsexpo@expocenterpecs.hu

KATALÓGUS ÍV

26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR
2006. szeptember 27. - október 1.

„B”

Visszaküldési határidô: 2006. augusztus 10.

TÁRSKIÁLLÍTÓK ÉS KÉPVISELT CÉGEK BEJELENTÉSE
A szerzôdô fél neve: ....................................................................................................................................................................................................................................................
a)

A 10.000,- Ft alapbeiktatási díjért – CSAK CÉGNÉV/ORSZÁGNÉV FELTÜNTETÉSÉVEL:

A KÉPVISELT cégek neve:

országnév:

A KÉPVISELT cégek neve:

országnév:

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

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

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

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

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

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

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

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

b)

KÜLÖN DÍJAZÁS ELLENÉBEN – TELJES BEIKTATÁSSAL:

 társkiállító

 képviselt cég

(A társkiállítók ill. képviselt cégek teljes alapbeiktatásának költségét – 12.000 Ft – a SZERZÔDÔ FÉL viseli)

1.) CÉGNÉV:

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

A BEIKTATÁST A KÖVETKEZÔ BETÛNÉL KÉRJÜK: .......................................................
Cím:

_ _ _ _ ................................................................................... város .................................................................................. út/utca /tér ........................................... hsz.

Telefon: ..................................................................................................... Fax: ....................................................................................................
E-mail:

............................................................................................... Internet: ....................................................................................................

MEGJELENTETNI KÍVÁNT SZÖVEG (nyelvenként 55 karakter = kb. 1 sor – szóköz, írásjel is karakternek számít, minden további karakter 120 Ft):
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ÁRUCSOPORT ................. ................., .................. .................,
(Kérjük a kódszámot a 13. oldalon levô lista alapján beírni. Egy besorolás ingyenes, minden további 5000 Ft ellenében.)
 igen (Az emblémát küldjük.)

CÉGEMBLÉMA megjelentetését – 5000 Ft – kérjük:

 nem kérjük

A megjelentetni kívánt emblémák száma: .............. db (Kérjük egyidejûleg mellékelni!)
KÉPVISELT MÁRKÁK megjelentetését kérjük:
 márkánként 2000 Ft

 márkánként emblémával 6000 Ft

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

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

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

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

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

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

2.) CÉGNÉV:

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

A BEIKTATÁST A KÖVETKEZÔ BETÛNÉL KÉRJÜK: .......................................................
Cím:

_ _ _ _ ................................................................................... város .................................................................................. út/utca /tér ........................................... hsz.

Telefon: ..................................................................................................... Fax: ....................................................................................................
E-mail:

............................................................................................... Internet: ....................................................................................................

MEGJELENTETNI KÍVÁNT SZÖVEG (nyelvenként 55 karakter = kb. 1 sor – szóköz, írásjel is karakternek számít, minden további karakter 120 Ft):
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ÁRUCSOPORT ................. ................., .................. .................,
(Kérjük a kódszámot a 13. oldalon levô lista alapján beírni. Egy besorolás ingyenes, minden további 5000 Ft ellenében.)
CÉGEMBLÉMA megjelentetését – 5000 Ft – kérjük:

 igen (Az emblémát küldjük.)

 nem kérjük

A megjelentetni kívánt emblémák száma: .............. db (Kérjük egyidejûleg mellékelni!)
KÉPVISELT MÁRKÁK megjelentetését kérjük:
 márkánként 2000 Ft

 márkánként emblémával 6000 Ft

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

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

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

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

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

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

Kelt: ........................................................................

Cégszerû aláírás: ..................................................................................

Kérjük, nyomtatott betûvel kitölteni és egy példányt visszaküldeni szíveskedjen!

Pécs Expo- Nagydíj pályázati felhívás
Hagyományainkhoz híven 2006-ban ismét meghirdetjük a piaci versenyben jelentôs presztízsértékkel bíró
Pécs Expo -Nagydíj pályázatát.
A pályázatokat a MTESZ szakosított bizottságai bírálják el, garantálva az eredmény szakmaiságát és objektivitását.

Miért érdemes pályázni?
Mert Nagydíjasaink számára az eddigieknél még nagyobb publicitást biztosítunk:
• A vásárt megelôzô sajtótájékoztatón a legjelentôsebb médiák képviselôi körében kerül sor a díjak átadására.
• A Pécs Expo-ról tájékoztatást adó magazin mellékletében is beszámolunk a pályázat eredményérôl.
• Internet-oldalainkon külön figyelmet szentelünk díjazottainknak, illetve errôl az oldalról is ingyenes linket ajánlunk a
Nagydíjasok önálló weboldalára.
• A vásári eligazító táblákon közzétesszük a nyertesek listáját.

Így Önnek lehetôsége nyílik:
• termékének objektív szakmai zsûri elôtti megmérettetésére,
• új, illetve megújult terméke piaci bevezetésének elôsegítésére,
• kiemelkedô minôségû termékére a nagyközönség figyelmét külön felhívja,
• a Pécs Expo -Nagydíj kommunikálására, mely döntésbefolyásoló hatással bír vevôre,
• a kiállítást követôen is terméke imázsának növelésére, illetve
• terméke iránti vevôi bizalom erôsítésére.

Feltételek
Milyen termék vehet részt a pályázaton?
• A pályázaton részt vehet bármely hazai forgalmazású, a Pécs Expo-n bemutatásra kerülô termék vagy mûszaki szolgáltatás.
• Pályázó csak a Pécs Expo 26. Pécsi Nemzetközi Vásár kiállítója lehet.
Melyek a legfontosabb elbírálási szempontok?
•
•
•
•
•
•

termék/szolgáltatás újdonságtartalma,
mûszaki jellemzôk nemzetközi színvonala,
használati érték,
minôségbiztosítás,
környezetvédelem,
energiatakarékosság.

A Pécs Expo - Nagydíj még hatékonyabbá teszi vásári részvételét!
Amennyiben pályázati felhívásunk felkeltette érdeklôdését, kérjük, hogy a pályázati kérdôívet
egy példányban kitöltve, a megfelelô mellékletekkel ellátva
2006. augusztus 25-ig
címünkre eljuttatni szíveskedjen!

Pécsi Rendezvényszervezô Kht.
7632 Pécs, Megyeri út 72.
Adószám: 21841871-2-02
Cégjegyzékszám: 02-14-000094
Pénzforgalmi jelzôszám: 12072507-00107832-00100004
Telefon: +36 (72) 242-757 • Fax: +36 (72) 525-817
Internet: www.expocenterpecs.hu
E-mail: pecsexpo@expocenterpecs.hu
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PÉCS EXPO - NAGYDÍJ PÁLYÁZATI ÍV

Visszaküldési határidô: 2006. augusztus 25.

Pavilon/standszám: .............................................
KIÁLLÍTÓI AZONOSÍTÓ: ........................................................................................................................................................................................................
KIÁLLÍTÓ TELJES NEVE: ...........................................................................................................................................................................................................
KAPCSOLATTARTÓ MUNKATÁRS NEVE: ......................................................... Beosztása:....................................................................................................
Cím:

_ _ _ _ ...................................................................... város ...................................................................... út/utca /tér .................................... hsz.

Telefon: ....................................................................................... Fax: .......................................................................................
A Pécs Expo -Nagydíj elnyeréséért indított pályázaton részt kívánunk venni. A pályázati feltételeket ismerjük és a bírálóbizottság döntésének alávetjük magunkat.

1. A termék megnevezése (fantázianév nem elegendô):
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
2. A termék részletes leírása:
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
3. Részt vett-e a termék korábbi vásárokon, kiállításokon? Hol? Mikor? Milyen díjazásban részesült?
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
4. A pályázat tárgya egy korábbi gyártmány továbbfejlesztése vagy új termék?
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
5. Van-e a terméknek ipari jogvédettsége (pl. szabadalom)?
..................................................................................................................................................................................................................................................
6. Milyen a termék korszerûsége, összehasonlítva a nemzetközi színvonallal?
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
7. A termék (termékek) szöveges értékelése:
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
8. A termék gyártásának kezdete:
..................................................................................................................................................................................................................................................
9. Gyártott és értékesített mennyiség a pályázat évében:
..................................................................................................................................................................................................................................................
10. A stabil minôséget mi biztosítja?
a) Van-e elfogadott minôségbiztosítási rendszere, kézikönyve?
..................................................................................................................................................................................................................................................
b) Tanúsító intézmény neve:
..................................................................................................................................................................................................................................................
11. Forgalomba hozatalhoz szükséges okmányok:
..................................................................................................................................................................................................................................................

Kelt: ........................................................................

Cégszerû aláírás: ..................................................................................

Kérjük, nyomtatott betûvel kitölteni és egy példányt visszaküldeni szíveskedjen!

PÉCS EXPO Nagydíj pályázati feltételek
A Pécsi Rendezvényszervezô Kht. a PÉCS EXPO 26. Pécsi Nemzetközi Vásáron bemutatásra kerülô kiemelkedô tulajdonságú, újdonságot jelentô termékekre
hirdeti meg a PÉCS EXPO- Nagydíj pályázatot.

A Nagydíj pályázat részvételi feltételei:
1. A pályázaton csak a Pécs Expo 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR kiállítói vehetnek részt.
2. Pályázni bármely hazai forgalmazású, a Pécs Expo tematikájához tartozó, és ott bemutatott termék(ek)kel illetve mûszaki szolgáltatással lehet.
Pályázatot a jelen feltételekhez csatolt ív kitöltésével lehet benyújtani, melynek valamennyi dokumentációval együtt a Pécsi Rendezvényszervezô Kht.-hez
kell beérkeznie.
A kérdéseket kérjük konkrétan, egyértelmûen megválaszolni és a termék ismérveit oly módon megadni, hogy az elcserélés vagy egyéb tévedés lehetôségét
kizárja. Amennyiben a pályázó kiállító nem gyártója, hanem forgalomba hozója a bejelentett terméknek, ezt kérjük az íven feltüntetni.
Díjnyertes termékkel pályázni 3 évenként lehet, ha a terméket korszerûsítették.
3. A díjazott termék vagy szolgáltatás propagandájában az évszámmal ellátott díjazás ténye mindaddig felhasználható, ameddig a termék a díjazás eredeti
kritériumának megfelel.
4. A pályázó meghatározhatja azt a sajtótájékoztató céljára szolgáló és a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. által e célból felhasználható szöveget – legfeljebb
egy gépelt oldal terjedelemben –, amelyet díjazás esetén a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. rendelkezésére bocsát. Ha a pályázati anyagban ez nem szerepel, a bírálóbizottság értékelése kerül továbbításra. Ebben az esetben a pályázó a szöveg tartalmát vagy stílusát nem kifogásolhatja.
5. Olyan termékmintát, mely érzékszervi vizsgálatokat tesz szükségessé, illetve szállítható, a pályázattal egy idôben kell a Pécsi Rendezvényszervezô Kht.
által megadott címre eljuttatni.
6. A pályázatok értékelését a MTESZ végzi, mely szakosított zsûriket alakít elismert szakértôk közremûködésével.
7. Nagydíjjal csak olyan pályázó termék vagy mûszaki szolgáltatás tüntethetô ki, amely megfelel hazai és nemzetközi vonatkozásban korszerûnek tekintett
hasonló termékek vagy szolgáltatások mûszaki-gazdasági jellemzônek, vagy azoknál kedvezôbb tulajdonságokkal rendelkezik.
A pályázónak érdemlegesen dokumentálnia kell a termék vagy szolgáltatás mûszaki jellemzôit, paramétereit, ami többek között az alábbiak csatolásával igazolható: a forgalomba hozatalhoz szükséges okmányok, vizsgálati jelentések, mûszaki leírások, szakvélemények, rajzok, fényképek.
8. A pályázaton való részvétel díja termékenként 28.000 Ft (+ 20% ÁFA), melyet a szolgáltatói számla tartalmaz és a kiállítás zárásáig kiegyenlítendô.
9. A pályázat(ok) beérkezési határideje: 2006. augusztus 25.
Pécsi Rendezvényszervezô Kht.
7632 Pécs, Megyeri út 72.

Elbírálási szempontok:
A Nagydíj odaítélésénél a zsûri a fenti kritériumok mellett az alábbi szempontok alapján hasonlítja össze a pályázatokat:
1. Mûszaki-gazdasági, használati érték jellemzô alapján meghatározható nemzetközi színvonal.
2. Milyen arányú és színvonalú hazai – szellemi és fizikai – munka testesül meg a termékben, mennyi az újdonságtartalma?
3. Rendelkezik-e a termék minôségbiztosítással? A pályázónak felelôsséggel kell nyilatkoznia, hogy a megjelölt terméket változatlan mûszaki-gazdasági
jellemzôkkel, egyenletes minôségben gyártja. A szakmai zsûri e felelôs nyilatkozatot elfogadja, a feltételeket külön nem vizsgálja.
4. A termék forgalomba hozatala milyen egyéb gazdasági elônyökkel jár:
• választékbôvítés
• exportvolumen növelése
• fajlagos anyag- és energia-megtakarítás
• korszerû, egészséges élet- és munkakörülmények elôsegítése
• környezetvédelmi szempontok érvényesülése

Mellékletek:
1. Mûszaki leírás
2. Használati vagy kezelési utasítás/útmutató
3. Rajzok
4. Fényképek
5. Gyártási és forgalmazási engedélyek
6. Minôségvizsgálat, szakvélemény, bizonyítvány
• A pályázati ívet termékenként 1, a mellékleteket 1 példányban kérjük visszaküldeni.
• A bírálók az adatokat bizalmasan kezelik.

Pécsi Rendezvényszervezô Kht.
7632 Pécs, Megyeri út 72.
Adószám: 21841871-2-02
Cégjegyzékszám: 02-14-000094
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PÉCS EXPO -NAGYDÍJ PÁLYÁZAT

Visszaküldési határidô: 2006. augusztus 25.

Tudomásul vesszük, hogy
• egy pályázatban csak egy termék szerepelhet. Termékcsaláddal való pályázat esetében minden árura külön-külön kell pályázatot beadni
(azonban egy pályázatnak minôsíthetô az azonos jellemzôkkel leírható – pl. könnyûipari termékeknél csak színében vagy mintázatában
eltérô gyártmánycsalád)
• részletes indoklást kell mellékelni arról, hogy melyek a terméknek azon kiemelkedô tulajdonságai, jellemzôi, amelyek alapján
a díjazásra érdemes
• az értékelés folyamán nem vehetôk figyelembe azok a pályázatok, amelyek
1. a Pécsi Rendezvényszervezô Kht-hez a megjelölt idôpontig nem érkeztek be
2. elégtelen adatokat tartalmaznak
3. minôsítô vizsgálat, szakvélemény nélkül érkeznek,
• a kérdôív minden pontjára válaszolni kell, illetve pontonkénti hivatkozással, további részletes indoklás csatolható
• a pályázaton való részvételért termékenként 28.000 Ft (+ 20% ÁFA) díjat fizetünk.
Ezt a szolgáltatói számla tartalmazza, és a kiállítás zárásáig (2006. szeptember 17-ig) kiegyenlítjük.

Mellékletek:
1. Mûszaki leírás:

.......................... db

2. Használati vagy kezelési utasítás / útmutató:

.......................... db

3. Rajzok:

.......................... db

4. Fényképek:

.......................... db

5. Gyártási és forgalmazási engedélyek:

.......................... db

6. Minôségvizsgálat, szakvélemény, bizonyítvány: .......................... db
7. Egyéb:

.......................... db

A pályázat részvételi feltételeit elfogadom.

Kelt: ........................................................................

Cégszerû aláírás: ..................................................................................

Az elbírálók az adatokat bizalmasan kezelik!

Kérjük, nyomtatott betûvel kitölteni és egy példányt visszaküldeni szíveskedjen!

Pécsi Rendezvényszervezô Kht.
7632 Pécs, Megyeri út 72.
Adószám: 21841871-2-02
Cégjegyzékszám: 02-14-000094
Pénzforgalmi jelzôszám: 12072507-00107832-00100004
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MEGHÍVÓ ÉS INTERNET LINK MEGRENDELÔ LAP

Visszaküldési határidô: 2006. augusztus 10.

Meghívó
Leírás:
A meghívókkal kedvezményes lehetôséget biztosítunk Önöknek arra, hogy saját partnereiket meghívják a Pécs Expo-ra. A látogató által pontosan kitöltött
meghívó a pénztáraknál belépôjegyre váltható, mellyel a vásár díjmentesen tekinthetô meg. A belépôjegy költségét a meghívó kiállító fedezi.
Átvétel:
Az igényelt nyomtatványokat 2006. augusztus 25-tôl 100 db-ig postán küldjük el, 100 db felett személyesen vehetôk át irodánkban.
Ár:
400 Ft/db + ÁFA
(A kiállítás kedvezményes belépôjegyének ára.) Csak a felhasznált meghívók után számlázunk.
Fizetési mód:
A leadott meghívók ellenértékét a felhasznált mennyiség alapján a kiállítások zárását követôen számlázzuk Önöknek.
Igényelt mennyiség*: ...............................................db
* A maximálisan igényelhetô mennyiség: 300 db. 300 db felett felhasználástól függetlenül darabonként 10 Ft-ot számítunk fel, amely összeget a helyszínen
fizetendô szolgáltatói számlába állítunk be.

Internet-link
Leírás:
A vásár Internet-oldalaira 2006. szeptember 1-tôl látogatói információk kerülnek fel. Ezekre az oldalakra a vásár kiállítóinak tematika, ABC és országok
szerinti listája is felkerül, melyrôl közvetlen kapcsolatot (linket) tudunk biztosítani az Önök meglévô Internet oldalaira.
Bejelentkezett kiállítóink és a kollektív kiállítások összefogója részére a linket automatikusan, ingyenesen biztosítjuk. Társkiállítók, kollektív kiállítók
külön díj ellenében, a következô feltételekkel szintén igénybe vehetik ezt a szolgáltatást.
A vásár Internet-oldalainak címe: www.expocenterpecs.hu
Idôtartam:
A linklehetôséget 2006. szeptember 1-tôl két hónapon át biztosítjuk.
Ár: 20 000 Ft + 20% ÁFA
Fizetési mód:
Az összeget a helyszínen fizetendô szolgáltatói számlába állítjuk be.
Ezúton megrendeljük a vásár Internet-oldaláról a felajánlott linklehetôség biztosítását.
Cégünk web címe: ....................................................................................

A cég neve:

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

Címe:

_ _ _ _ ......................................................................... város .................................................................................. út/utca /tér ........................................... hsz.

Ügyintézô:

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

Telefon:

.......................................................................................... Fax: ....................................................................................................

E-mail:

........................................................................ Cég weboldala: ....................................................................................................

Kelt: ........................................................................

Cégszerû aláírás: ..................................................................................

Kérjük postán vagy faxon visszaküldeni!

EGYSÉGSTAND AJÁNLAT
Fedett területen megjelenô kiállítók részére
A kiállításon való részvétel megkönnyítése érdekében – levéve a kiállító válláról a tervezés, építés, mûszaki engedélyeztetés,
berendezés gondját - lehetôséget biztosítunk három féle egységstand igénybevételére.
„A” típusú /alap/ egységstand: Ára: 6.000,- Ft/m2 + ÁFA
Az igényelhetô min. terület: 6 m2
Tartalma:
• Syma típus installáció fehér falakkal, szônyegezve
• 30 cm széles fríz, 2 fm egyszínû cégfelirattal
• 3 m2-enként 1 db spotlámpa
• 1 db dugaszolóaljzat
• standtáp bekötés
• 2 kW áramfogyasztás

„B” típusú /részben berendezett/ egységstand: Ára: 8.000,- Ft/m2 + ÁFA
Az igényelhetô min. terület: 12 m2
Tartalma: „A” +
• 1 db információs pult
• 1 asztal, 4 székkel
• 1 fogas
• 1 szemetes-kosár

„C” típusú /berendezett/ egységstand: Ára: 12.000,- Ft/m2 + ÁFA
Az igényelhetô min. terület: 15 m2
Tartalma: „A” +
• 2 m2 zárható raktár, + polcok
• 1 db információs pult
• 1 asztal, 4 székkel
• 1 fogas
• 1 szemetes kosár
• 1 db tárló / podest különbözô méretben
• 1 db mosogató
• + 2 kW áramfogyasztás
• Víz- és csatornabekötés
FIGYELEM! A helydíjat az egységstandok árai nem tartalmazzák!
Az ajánlatban nem szereplô szolgáltatások külön megrendelhetôk, a 12. oldalon. /Pl. + bútor, vitrin, egyedi grafika, stb./

VÁSÁR A VÁSÁRBAN
Kereskedôk- Vásárlók utcája- kedvezményes ajánlat.
A nosztalgikus hangulatot keltô Vásárlók utcájába azokat a kiállítókat várjuk, akik az igazi vásári forgatag elônyeit kívánják
élvezni rendezett környezetben.
A vásárlók utcájába, ahol bármely meghirdetett tematikai csoportba illô termék megjelenhet, a közvetlen értékesítést elôtérbe
helyezô kiskereskedôk számára nyújt ideális megjelenést.

Ára: 12.000,- Ft/m2 + ÁFA. Helydíj és installáció egyben!
Tartalma: (min. 6 m2)
• Helydíj
• Installáció: Határoló falak, szônyegezés, 30 cm széles fríz, árambekötés- fogyasztással 2 szpot lámpa

Szabad területen pavilonépítés: 15.000,- Ft/m2 + ÁFA

Pécsi Rendezvényszervezô Kht.
7632 Pécs, Megyeri út 72.
Adószám: 21841871-2-02
Cégjegyzékszám: 02-14-000094
Pénzforgalmi jelzôszám: 12072507-00107832-00100004
Telefon: +36 (72) 242-757 • Fax: +36 (72) 525-817
Internet: www.expocenterpecs.hu
E-mail: pecsexpo@expocenterpecs.hu

26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR
2006. szeptember 27. - október 1.

KIVITELEZÉSI MEGRENDELÔ
Megnevezés

Méret (cm)

Egységár (db) (SYMA)

elválasztó fal

100 x 240

5 500, -

elválasztó fal

50 x 240

4 500, -

függönyös fal

100 x 240

3 500, -

harmónika ajtó

100 x 240

7 000, -

100/50 x 80, 50/50 x 80,
100/50 x 90, 50/50 x 90

7 000, -

üveges pult

100/50 x 80

8 000, -

polc pulthoz

50/50, 100/50

800, -

R 100/50 x 80, R 50/50 x 120,
R 50/50 x 80, R 50/50 x 120

7 000, -

infópult

ives pult
polc íves pulthoz

R 100/50, R 50/50

1 000, -

épített polc

100/50 x 3 polclap
50/50 x 3 polclap

6 500, -

mobil polc (dönthetô)

100/30 x 3 polclap

6 000, -

100/100 x 240

12 000, -

50/100 x 240

10 000, -

50/50 x 240

9 000, -

vitrin polc (üveg)

100/100, 50/100, 50/50

2 000, -

plusz oldalüveg

100 x 120, 50 x 100

2 200, -

tolóüveg + zár

100 x 120

2 500, -

vitrin 2 db oldal üveggel

tükör vitrinbe

100 x 120, 50 x 120

3 000, -

tárló

100/100 x 20, -40, -60, -80

7 000, -

tárló

100/50 x 20, -40, -60, -80

6 500, -

tárló

50/50 x 20, -40, -60, -80

5 000, -

raszter mennyezet *

100/100

3 500, -

raszter mennyezet *

50/50

többlet fríz felirat *

8 500, 11 000, Egységár (db)

szék

3 500, -

120 – 240 l

12 000, -

Igény (óra)

Összesen (Ft)

14 000, 3 000, -

reflektor

3 500, -

plusz elektromos csatlakozó

2 500, -

fogas (álló)

2 000, -

mûvirág: asztali

1 000, -

futó

2 000, -

cserepes

2 500, -

zászlótartó rúd 6 fm *

10 000, Egységár (Ft/óra)

árurendezés (min. 1 óra) *

Összesen (Ft)

2 000, 90/90, 75/70, 120/90, d 70, 85/85

mosogató (melegvizes)
plusz spotlámpa

Igény (db)

5 000, -

Reklámszöveg *

hûtôszekrény

Összesen (Ft)

5 500, -

embléma a frízen *

asztal

Igény (db)

6 000, -

* Kérjük, hogy a kiállítási standjának felépítéséhez szükséges építôelemek fajtájához a táblázat elsô sorában szereplô márkanevek négyzeteiben
szíveskedjenek megjelölni!
** Ezeket a szolgáltatásokat min. 30 nappal az építkezés kezdete elôtt szíveskedjenek megrendelni 2 példányban.
A Kivitelezési Megrendelôben szereplô berendezések csak építéssel együtt rendelhetôk meg!

A KIÁLLÍTÁS TEMATIKÁJA
Ház, lakás, otthon
1. Építési alapanyagok és alapozások
1.1
Tömeganyagok
1.2. Féltermékek
1.3. Kötôanyagok
1.4. Elôre-gyártott keverékek
1.5. Adalékok
1.6. Cölöpök, alapszerkezetek
1.7. Közmû-, mély-és útépítési szerkezetek, termékek
2. Falak és tartószerkezetek
2.1. Falszerkezetek
2.2. Tartószerkezetek
3. Tetôk,
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

tetôszerkezetek, szigetelések
Magas tetôk
Lapos tetôk, teraszok és zöldtetôk
Szigetelési rendszerek és termékek
Csapadékelvezetési rendszerek és elemek

4. Homlokzatok
4.1. Vakolt homlokzati rendszerek
4.2. Szerelt homlokzati rendszerek
4.3. Ragasztott homlokzatburkolatok, burkolótéglák
4.4. Homlokzatjavító technológiák és termékek, mûemlékvédelem
5. Nyílászárók és tartozékai
5.1. Profilok
5.2. Gyártógépek és szerszámok
5.3. Ajtók, ablakok
5.4. Tetôtéri ablakok
5.5. Kapuk
5.6. Nyílászáró- tartozékok és szerelvények
5.7. Építészeti üvegek
5.8. Árnyékolástechnika
6. Épületbelsô- kialakítások, befejezô és díszítômunkák
6.1. Vizes helyiségek berendezései és szerelvényei
6.2. Lépcsôk, korlátok
6.3. Lakásvilágítás, kapcsolók és tartozékok
6.4. Beépített bútorok
6.5. Kandallók
6.6. Riasztó- és épületvédelmi rendszerek
6.7. Lakáskomfort- berendezések,
6.8. Egyéb
7. Készházak, elôre gyártott elemek
7.1. Családi házak
7.2. Faházak, -építmények
7.3. Gépkocsi-tárolók
7.4. Télikertek
7.5. Konténerek
8. Kert, lakókörnyezet és szabadidô termékek
8.1. Kert és lakókörnyezet
8.2. Úszó és élménymedencék
8.3. Szaunák, sporteszközök
8.4. Környezetvédelmi, hulladékhasznosító berendezések
és technológiák
8.5. Sportlétesítményi termékek és technológiák
9. Építô ipari szerszámok, mûszerek, zsaluk, állványok

10. Építôgépek
11. Lakberendezés
11.1. Bútorok
11.2. Lakástextília
11.3. Lakásvilágítás
11.4. Háztartási gép
11.5. Asztali teríték
11.6. Fôzô- sütôedény
11.7. Háztartási kiegészítôk
12. Szolgáltatások
12.1. Tervezés
12.2. Kivitelezés
12.3. Munkavédelem
12.4. Karbantartás
12.5. Vizsgálatok, tanúsítás, minôség- ellenôrzés
12.6. Szakkiadók
12.7. Pénzügyi szolgáltatók
12.8. Szövetségek, szervezetek, egyesületek
13. Vegyipar
14. Mûanyagipar, Gumiipar
15. Gépipar, Elektromos eszközök, gépek
16. Mezôgazdaság
17. Jármûipar
18. Környezetvédelem és biztonságtechnika
19. PÉCS INFO, Informatika,
Telekommunikáció, médiák, - Szórakoztató elektronika
20. Divat - Stílus
20.1. Tervezôi kollekciók
20.2. Nôi felsôruházat
20.3. Férfi felsôruházat
20.4. Gyermek és ifjúsági felsôruházat
20.5. Nôi, férfi fehérnemû, fürdôruha
20.6. Gyermek és ifjúsági fehérnemû
20.7. Kiegészítôk
20.8. Cipôk
20.9. Ékszerek, órák, bizsu
20.10. Kozmetikumok
20.11. Szaksajtó, szakkönyvek
20.12. Szakmai szövetségek
21. MÛVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS TERMÉK
21.1. Kézmûves termék
21.2. Festmény, kép, képkeret
21.3. Iparmûvészeti termék
21.4. Könyv, kiadvány
22. Lakossági szolgáltatások
23. Vásárlók utcája
24. Egyéb termékek, szolgáltatások
/kivéve az élelmiszer és ital, mely a VINFOOD önálló kiállítás
tematikájában van/

