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TISZTELT IGAZGATÓ ÚR / ASSZONY!
TISZTELT PARTNERÜNK!

A Pécsi Rendezvényszervezô Kht. 2007. októberében, nagyszabású önálló rendezvényként ismét megszervezi a Vinfood
Borászati-, Élelmiszer-, és Vendéglátóipari Szakkiállítást. Az élelmiszer-, a vendéglátóipar a szôlô- és borszektor kiemelt
szerepe régiónk gazdaságában éves szinten indokolttá teszi egy ilyen típusú rangos szakmai találkozó megszervezését.
A szakkiállítás egy marketingstratégia részeként különleges lehetôséget teremt a termék-innováció bevezetésére és
márkahûség kialakítására a látogatók és a meghívott szakmai partnerek között egyaránt.
Ebben az évben új koncepciónk szerint az önállóságát megtartó VINFOOD kiállítás mellé ültetjük az ÉLETMÓD 2007
elnevezésû, várakozásaink szerint friss hajtásaként megerôsödésnek induló új kiállításunkat és egy országos cukrászversenyt.
A VINFOOD így önálló marad, ám az egyidejû rendezés miatt nagyban számíthatunk a két másik téma iránti látogatók érdeklôdésére. Kérdôíves felmérésünk szerint a rendezvények egymást fogják erôsíteni a részletekre is kiterjedô, széles tematika jól
áttekinthetô felsorakoztatásával. Az ÉLETMÓD kiállítás erôs turisztikai jellegét figyelembe véve a kiállítóknak alkalmuk
nyílik szakmai partnereiken kívül személyesen is kapcsolatba lépni az idegenforgalom, a vendéglátás, az egészségturizmus,
kiskereskedelmi bolthálózatok tulajdonosaival, döntéshozóival és beszerzôivel, valamint az ágazat képviselôivel.
A kiállítás szakmai sikerét a kiállítók és a kísérô rendezvények eredményezik. Ennek tükrében az ország egyre nagyobb
területérôl, valamint külföldrôl kértünk és kérünk fel szakembereket, hogy megtekintsék a rendezvényt és megismerkedjenek
régiónk ezen ágazatának gazdasági erejével.
Idén az eddigi magas színvonalú kiállítást, tartalmas kísérô programokkal kívánjuk megrendezni, melyre még több hazai és
külföldi szakember részvételét várjuk. A szakma képviselôivel a kiállításon történô személyes kontaktus Önöknek kiegyensúlyozottabb és testre szabottabb együttmûködést eredményezhet.
Újdonság 2007-ben, hogy a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. egyetértésben a szakma, a szakmai szövetségek és a kiállítók
javaslataival, hagyományfelelevenítô szándékkal, idén újra megrendezi az „Arany Pelikán” borversenyt. Ezen felül a szakkiállítás keretén belül borászati, szôlészeti szakmai konferencia kerül megrendezésre, és borárverés is színesíti a rendezvényt.
A rendkívüli szakmai programkínálatot érdekes és látványos, kísérôrendezvények sokasága teszi még vonzóbbá. Melyek
részletes programját a késôbbiekben természetesen eljuttatjuk Önhöz is.
Bízunk jelentkezésükben, hiszen az Önök cégének részvétele tovább erôsíti a kiállítás szakmai jellegét, emeli annak színvonalát, így a következô évektôl - országosan - a VINFOOD egyedülálló, önálló kiállításként biztosít piac-promóciós
lehetôséget hazai és külföldi kiállítóknak egyaránt.

Bízva a sikeres együttmûködésben, üdvözlettel:

Kapás Szabolcs
ügyvezetô igazgató
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JELENTKEZÉSI LAP (Fax: +36 72 805-610)
1. KIÁLLÍTÓ

CÉG ADATAI

Kiállító

Társkiállító

__________________________________________________________________________________ cég standján
(kérjük a jelentkezési lapot a társkiállítók részére szíveskedjenek lemásolni, és kitöltve faxon vagy postai úton juttassák el címünkre)

Kiállító cég neve: ___________________________________________________________________________________________________________
Címe:

____________________________________________________________________________________________________________________

Tel.:

_________________________

Fax: ___________________________

E-mail:

___________________________________________

Cégvezetô:

__________________________________________________

titulusa:

___________________________________________

Kapcsolattartó:

__________________________________________________

titulusa:

___________________________________________

Bankszámlaszám:

__________________________________________________ Adószám:

___________________________________________

2. SZÁMLÁZÁSI

NÉV ÉS CÍM

Cég neve:

_______________________________________________________________________________________________________________

Teljes cím:

_______________________________________________________________________________________________________________

Tel.:

_________________________

3. KÖTELEZÔ

Fax: ___________________________

E-mail:

___________________________________________

SZOLGÁLTATÁSOK

REGISZTRÁCIÓS DÍJ (minden kiállító és társkiállító részére): 28 000,- Ft+ÁFA

Tartalma: katalógusbejegyzés, alap felelôsség biztosítás, 1 fô részvétele az állófogadáson, 6m 2-ként 2 db kiállítói belépô, 1 db kiállítói parkolási engedély,
1db kiállítói katalógus.

Alap árambekötés (2kW): 10 000,- Ft+ÁFA

4. TERÜLETBÉRLETI

DÍJAK, STANDRENDELÉS

HELYIGÉNY:
• Installáció nélküli standterület (min. 6 m2)

__________________________ m2

x

10 000,- Ft/m2

_______________,- Ft+ÁFA

• Installációval ellátott standterület (min. 6 m2) __________________________ m2

x

14 000,- Ft/m2

_______________,- Ft+ÁFA

Standfelszerelés: Syma típusú installáció fehér falakkal, szônyegezve, egységes frízfelirat, 3 m2-ként 1 db spotlámpa 1 asztal, 4 szék, 1 db infopult

• Szabad terület (min. 6 m2)

__________________________ m2

x

5 500,- Ft/m2

_______________,- Ft+ÁFA

MINÔSÉGI FELÁR:
Sarokstand (min. 12 m2) 10 %

5. TERÜLETBÉRLETI

Fejstand (min. 20 m2) 20 %

Szigetstand (min. 40 m2) 30 %

_______________,- Ft+ÁFA

DÍJAK A BORUTCÁBAN

HELYIGÉNY:
• Bor kóstoltató pavilon (min. 1db/6 m2)

__________________________ db

x

60 000,- Ft/db

______________________,- Ft+ÁFA

Standfelszerelés: 6 m2-es, fából készült pavilon, szônyegezett, kóstoltató pult, vitrin, fa polc, apácarácsos hátfal, egységes frízfelirat, árambekötés,
közös mosogató helyiség.

• Saját bor kóstoltató pavilon (min. 1db/6 m2)

__________________________ db

x

40 000,- Ft/db

______________________,- Ft+ÁFA

A borkóstoló pavilon mellett lehetôség nyílik további területet bérelni
/Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az installáció nélküli standterületet csak a pavilon bérlésén túl lehet igénybe venni!/

TOVÁBBI HELYIGÉNY:
• Installáció nélküli standterület (min. 4 m2)

__________________________ m2

x

4 000,- Ft/m2

_______________,- Ft+ÁFA

Standfelszerelés: szônyegezett felület
Kijelentjük, hogy a jelentkezési lapon valamint a részvételi feltételekben foglaltakat magunkra nézve kötelezônek fogadjuk el. Ez a jelentkezési lap egyben megrendelônek
minôsül. A jelentkezéseket folyamatosan, a beérkezés sorrendjében fogadjuk el.

200______. év ___________hó __________nap
P.H.

________________________________
cégszerû aláírás
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RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK (Fax: +36 72 805-610)
I. JELENTKEZÉS
1. A kiállító jelentkezése a Jelentkezési lapon történik, amelyet pontosan kitöltve és cégszerûen aláírva kell 2007. szeptember28-ig eljuttatni a
Pécsi Rendezvényszervezô Kht. címére. Az aláírt jelentkezési lap egyben megrendelésnek minôsül.
A cégszerûen aláírt Jelentkezési lap visszaküldésével a kiállító egyúttal kinyilvánítja, hogy ezen részvételi feltételeket magára nézve
kötelezônek elfogadja.
2. A Pécsi Rendezvényszervezô Kht. a jelentkezést visszaigazolja, ami egyben a részvételre vonatkozó szerzôdés létrejöttét jelenti a kiállító és
a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. között.
3. A standhelyek kiosztására, a jelentkezôk tematika szerinti elhelyezésére a jelentkezési határidô lejártát követôen, a késôbbiekben kerül sor.
A bérelt terület a kiállító cég által önhatalmúlag nem cserélhetô és nem növelhetô, nem adható tovább.
4. Valamennyi határidôre bejelentkezett résztvevô – kiállító és társkiállító – szerepel a rendezvény katalógusában.
5. Minden kiajánlott szolgáltatás, a standkivitelezés és a szállásrendelés kivételével, kizárólag a Pécsi Rendezvényszervezô Kht-n keresztül
rendelhetô meg.
6. Egyedi kivitelezés esetén a stand kivitelezési tervét 2007. szeptember 28-ig engedélyeztetésre be kell nyújtani a Pécsi Rendezvényszervezô
Kht-hez. Egyedi standépítés csak engedélyezett terv esetén lehetséges.

II. FIZETÉSI

FELTÉTELEK

1. A kiállítónak a Jelentkezési lapon, valamint annak mellékletein megrendelt szolgáltatások díját meg kell fizetnie. A kiszámlázott összeget a
számlán megjelölt fizetési határidôig kell a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. bankszámlájára átutalni. A fizetési határidô elmulasztása a részvétel elutasításával jár, a kiállítási terület nem vehetô birtokba.
2. A vásár helyszínén megrendelt szolgáltatások ellenértékét a helyszínen, a szolgáltatás teljesítése elôtt, készpénzben kell kiegyenlíteni.
3. Ha a kiállító a rendezvény bezárásáig esedékes fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. zálogjoggal él.

III. LEMONDÁS,

REKLAMÁCIÓ, BIZTOSÍTÁS

1. Amennyiben a kiállító a részvételi szándékát a rendezvény megnyitása elôtti 40 napon belül mondja vissza, köteles a kötelezô regisztrációs
díj, a katalógus bejegyzés és a megrendelt terület díjának 100%-át megtéríteni.
2. Ha a kiállító a részére kijelölt területet a rendezvény megnyitása elôtt 24 órával nem foglalja el, a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. ezt
minden visszafizetési és kártérítési kötelezettség nélkül más kiállítónak adhatja bérbe. A meg nem jelenô kiállító köteles a területdíjat, a
regisztrációs díjat, ezen felül a megrendelt és elvégzett szolgáltatások ellenértékét 100 %-ban megtéríteni.
3. A kiállítónak a rendezvény szervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével stb. kapcsolatos reklamációit – a bizonyíthatóság érdekében – a
kiállítás bezárásáig, a számlázással kapcsolatos észrevételeit pedig a számla befizetési határidejének lejártáig írásban kell bejelentenie a Pécsi
Rendezvényszervezô Kht. képviselôjénél. A megadott határidôk után érkezô reklamációt a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. nem tudja
figyelembe venni.
4. Harmadik személyek által okozott, vagy rájuk áthárítandó károkat a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. abban az esetben téríti meg a kiállítónak, amennyiben a károkozótól a kártérítés összege hozzá beérkezett.
5. Az Ön és vagyontárgyainak biztosítása érdekében, a Magyarországi Kiállítás- és Vásárszervezôk Szövetségének Általános Kiállításüzemeltetési Szabályzata figyelembevételével Társaságunk (Pécsi Rendezvényszervezô Kht.) kötelezôen elôírja a kiállításokon résztvevô
minden partnerének a kiállítási felelôsségbiztosítás megkötését.
6. 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.
A jelentkezési lapon valamint a részvételi feltételekben foglaltakat magunkra nézve kötelezônek fogadjuk el. Ez a jelentkezési lap egyben megrendelônek minôsül.
A jelentkezéseket folyamatosan, a beérkezés sorrendjében fogadjuk el.

200______. év ___________hó __________nap
P.H.

________________________________
cégszerû aláírás
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SZOLGÁLTATÓI ÍV
1. KIÁLLÍTÓ

CÉG NEVE

____________________________________________________________________________________________________________________________

2. REKLÁM
A kiállítói katalógusban, az egyszerû bejegyzésen túl lehetôsége nyílik, hogy exkluzív formában ismertesse termékeit, szolgáltatásait, a kívánt
nagyságú felületen.
Felszín

Ár/Ft

Igény

Felszín

Ár/Ft

Igény

Hátsó borító

70 000,- Ft+ÁFA

_______

1/3 oldal

25 000,- Ft+ÁFA

_______

Hátsó borító belsô

60 000,- Ft+ÁFA

_______

2/3 oldal

40 000,- Ft+ÁFA

_______

1 oldal

50 000,- Ft+ÁFA

_______

1/4 oldal

20 000,- Ft+ÁFA

_______

1/2 oldal

30 000,- Ft+ÁFA

_______

A megrendeléseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk el!

3. SZEMÉLYES

MEGHÍVÓ IGÉNYLÉS

A meghívókkal kedvezményes lehetôséget biztosítunk Önöknek arra, hogy saját partnereiket meghívják a VINFOOD 2007 Borászati, Élelmiszer- és
Vendéglátóipari Szakkiállításra. A látogatók által pontosan kitöltött meghívó a pénztárnál belépôjegyre váltható, mellyel a kiállítás díjmentesen
tekinthetô meg. A belépôjegy költségét a kiállító fedezi.
Ár: 260,- Ft+ÁFA (a kiállítás kedvezményes belépôjegyének ára) Csak a felhasznált belépôk után számlázunk.
Igényelt mennyiség: ________ db 40,- Ft+ÁFA/db

4. KIÁLLÍTÓI

PARKOLÓ BÉRLET IGÉNYLÉS

A regisztrációs díjban foglalt 1 db kiállítói parkoló bérleten túli igény:

Kiállítói parkoló bérlet

Ár: (Ft/3nap)

Igény (db)

Összesen (Ft+ÁFA)

3000,-

_________

________________

5. KATALÓGUSBEJEGYZÉS
KIÁLLÍTÓ ADATAI:
Cég neve:

_______________________________________________________________________________________________________________

Címe:

_______________________________________________________________________________________________________________

Telefon:

_______________________________________________________

Fax:

___________________________________________

e-mail:

______________________________________________________ Web oldal:

___________________________________________

Cégvezetô:

_______________________________________________________________________________________________________________

Katalógus szöveg (maximálisan 50 szó):

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Nyomtatott betûkkel kérjük kitölteni!

6. FRÍZ FELIRAT

szövege (Általunk installált standhoz tartozó szolgáltatás!):

____________________________________________________________________________________________________________________________
Megrendelem a fenti tájékoztató ismeretében a VINFOOD 2007 Borászati, Élelmiszer- és Vendéglátóipari Szakkiállítás szolgáltatásait a fentiek szerint.

200______. év ___________hó __________nap
P.H.

________________________________
cégszerû aláírás
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KIVITELEZÉSI MEGRENDELÔ
Megnevezés

Méret (cm)

Egységár (Ft+ÁFA) (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,-

100/50 x 80

8 000,-

infópult
üveges pult
polc pulthoz
ives pult

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,-

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 2 db oldal üveggel

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,-

tükör vitrinbe

100 x 120, 50 x 120

3 000,-

tároló

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

7 000,-

tároló

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

6 500,-

tároló

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

5 000,-

raszter mennyezet

100/100

3 500,-

raszter mennyezet

50/50

többlet fríz felirat

Összesen (Ft+ÁFA)

Igény (db)

Összesen (Ft+ÁFA)

Igény (óra)

Összesen (Ft+ÁFA)

5 000,5 500,-

embléma a frízen

8 500,-

Reklámszöveg

11 000,Egységár (Ft+ÁFA)

szék

2 000,-

bárszék
asztal

Igény (db)

3 000,90x90, 75x70, d 70, 85/85

3 500,-

120 – 240 l

12 000,-

mosogató (melegvizes)
hûtôszekrény

14 000,-

plusz spotlámpa

3 000,-

reflektor

3 500,-

plusz elektromos csatlakozó

2 500,-

fogas (álló)

2 000,-

vízbekötés vízfogyasztással

20 000,-

szônyegezés

600,-/m2

internet hozzáférés

3 000,-/nap

további árambekötés

2 500,-/2kW

zászlótartó rúd 6 fm

10 000,Egységár (Ft+ÁFA/óra)

árurendezés targoncával
(min. 1 óra)

6 000,-

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a helyszínen utólag megrendelt szolgáltatásokért 100%-os felárat számítunk fel!
Megrendelem a fenti tájékoztató ismeretében a VINFOOD 2007 Borászati, Élelmiszer- és Vendéglátóipari Szakkiállítás szolgáltatásait a fentiek szerint.

200______. év ___________hó __________nap
P.H.

________________________________
cégszerû aláírás

