JELENTKEZÉSI LAP
2019. május 31-ig történő jelentkezés esetén a regisztrációs díjat elengedjük! *
1. KIÁLLÍTÓI ADATOK:
A kiállító cég/ egyéni vállalkozó/ elnevezése:………………………………………….……………………………….………………………………….
Székhelye: …………………… irsz. …………………………..…….. helység………………………..........……….. út/utca/tér …….…. hsz……..
Számlázási név:……………………………………………………………………………………… Adószám: ……………………………………………………
Számlázási cím: …………………… irsz. …………………………..…….. helység ………………………….........…….. út/utca/tér …….…. hsz.
Telefon: ……………………….….. Fax: ………………..…………. E-mail: ………………………………………. Web: ………………………….………...
Cégvezető/Kapcsolattartó neve: ……………………………………….…….…………………………Mobil: ………………………….………………….
Tevékenység:

Erdő- és vadgazdálkodás

Faépítészet

Faipari alapanyagok és termékek

Faipari gépek

Faenergetika

Kutatás, fejlesztés, innováció

Erdészeti gépek, eszközök

Bútorgyártás

Játszótéri faeszközök

Kisgépek, kéziszerszámok

Szolgáltatás, mesterség

Felületkezelés, segédanyagok

2. TERÜLETBÉRLETI DÍJAK:
Terület

Ár
(Ft+ÁFA/ m2)

I. kategória

II. kategória

Ár
(Ft+ÁFA/ m2)

Novomatic Aréna nagyterem

6 m2-30 m2 között

6000

31 m2 fölött

5500

Sátor

6 m2-30 m2 között

5500

31 m2 fölött

5000

Szabad terület

6

m2-50

m2 között

3000

51

m2

fölött

2500

Igényelt kiállítói terület:
Igényelt terület
megnevezése

Kategória

Igényelt
terület nagysága (m2)

szélesség x mélység
egész számokkal (m)

Novomatic Aréna nagyterem

m2

x

Sátor

m2

x

Szabad terület

m2

x

A táblázatban feltüntetett árak nem tartalmazzák az áfát, a regisztrációs díjat, a standépítést, valamint az egyéb szolgáltatások költségét.

Területtel kapcsolatos egyéb megjegyzés(ek):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
A területbérleti díj tartalmazza a stand szőnyegezését, éjszakai őrzését, 2 db kiállítói kitűzőt és 10 db meghívót, mely az Ön igénye
szerint
magyar
vagy
német nyelvű
(kérjük x-el jelölje igényét).

3. STANDÉPÍTÉS:
Standépítést kérek

Standépítést nem kérek

Megfelelő aláhúzandó

1.

4. REGISZTRÁCIÓS DÍJ:
Kötelezően fizetendő regisztrációs díj: 25 000 Ft + ÁFA, mely tartalmazza a Szakvásár katalógusában és az internetes honlapján
történő megjelenést, a honlapról közvetlen kapcsolatot a cég honlapjára, internet hozzáférést, valamint 1 fő részvételét az
állófogadáson.
* 2019. május 31-ig történő jelentkezés esetén a regisztrációs díjat elengedjük, ennek feltétele az előlegbekérő kiegyenlítése
legkésőbb 2019. június 15-ig!
A cégszerűen aláírt és lepecsételt jelentkezési lapokat az innolignumsopron@sopronholding.hu e-mail címre vagy a 9400 Sopron,
Verő József u. 1. postai címre várjuk 2019. július 31-ig.
A jelentkezést a Sopron Holding Zrt. igazolja vissza e -mailben. A jelentkezés csak a visszaigazolással együtt érvényes. A
jelentkezések a szabad helyek számától függően kerülnek elfogadásra. Azon jelentkezést nem áll módunkban elfogadni, amelynél
a jelentkezés beérkezésekor a jelentkezőnek a Sopron Holding Zrt. felé lejárt tartozása áll fenn.
Jelentkezésük alkalmával előlegbekérőt küldünk a regisztrációs díjról és a területbérleti díjról, melyeket a Sopron Holding Zrt.
számlájára kérjük átutalni (Erste Bank 11600006-00000000-36974063). A regisztrációs – és területbérleti díjak beérkezését
követően véglegesítjük a kiállító jelentkezését.
A határidő után beérkezett jelentkezéseket csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha rendelkezésre áll még szabad hely, és a
részvételi díj a számla alapján haladéktalanul átutalásra kerül.

5. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYLÉSE:
Áramvételi lehetőség

Ár (Ft) +ÁFA

Igényelt
szolgáltatás

1 x 10 A

csak számítógép, hűtő üzemeltetésére

5.000



1 x 16 A

max. 1500 W

10.000



3 x 16 A

Háromfázisú gépekhez, illetve több max. 1500 W géphez

20.000



3 x 25 A

Háromfázisú nagyteljesítményű gépekhez (1500-3000 W)

30.000



3 x 32 A

Több nagyteljesítményű gép egyidejű üzemeltetése

50.000



10.000



Targoncaigénylés megkezdett óránként

6. IGÉNYELHETŐ JEGYEK:
A jegyek a kiállítás helyszínén a regisztráció alkalmával kerülnek átadásra.

Jegyek

Ár (Ft) +
ÁFA

Kiállítói parkolójegy

Körbekerített parkolókban, 3 napra érvényes

Kiállítói vacsorajegy

1 fő részére biztosítjuk a 2019.09.12.-én tartandó

5.000

ünnepi vacsorára a Tercia Hubertus-ban. Jelölje meg
vendégünk lesz-e?

IGEN

További részvétel igénylése

5.000

2.

Igényelt jegyek
db

NEM

db

7. KATALÓGUS ADATOK:
A szakvásár katalógusában megjelentetni kívánt adatok:
Kiállító cég/ egyéni vállalkozó/
elnevezése:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kiállító székhelye: ………………………………… irsz. …………………helység ……………………….út/utca/tér ..……. hsz………………
Telefon: ……………………….………………... Mobil: ………………………….……………………E-mail: ……………………………………………………
Web: ………………………….………............................................
A cég bemutatkozó szövege: 1-2 mondatban - max. 175 karakter
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….………………………………………
…………………….……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….………………………………………

8. LOGÓ HASZNÁLAT
A jelentkezők rendelkezhetnek a logójuk felhasználásáról a www.innolignumsopron.hu honlapon és a szakvásár katalógusába


nem járulok hozzá a logóm felhasználásához



hozzájárulok a logó használatához, és a regisztrációval együtt megküldöm a szervezőnek



hozzájárulok a logó használatához, az előző években használt logót kívánom idén is használni, mely a szervezőnél már
megtalálható
nincs logóm



9. REKLÁMFELÜLET BÉRLÉSE
Kiállítói katalógus hirdetések
1/1 oldal (A5)

Méret

Ár (Ft) +ÁFA

Igény

148 mm x 210 mm

50.000

db

1/2 oldal (A6)

105 mm x 148 mm

25.000

db

1/4 oldal (A7)

74 mm x 105 mm

12.500

db

A hirdetéseket szerkesztett formában az innolignumsopron@sopronholding.hu e-mail címre kérjük elküldeni 2017.08.15-ig.

Kiállítás területén
Molinó, reklámtábla elhelyezése a kiállítás területén

3 napra
10.000 Ft +ÁFA / m2

Igény
m2

Az ár nem tartalmazza a molinó és a reklámtábla gyártását, kizárólag a felület bérbeadását.

Az alábbi jelentkezési lap aláírásával a jelentkező kinyilvánítja, hogy – a honlapon (www.innolignumsopron.hu) is megtalálható – általános
részvételi szerződési feltételeket megismerte és azokat magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

Kelt: 2019………………………………………………………………. Cégszerű aláírás és pecsét: ………………………………………………………………………………

3.

