TECHNIKAI ELŐÍRÁSOK
1. Standfelszerelés
1.1 A rendezők a vásáron az alábbi alapfelszereléssel adják át a standokat:
3 m2:

hátsó fal, polcozás, 1 információs pult, 1 szpotlámpa, frízfelirat,
szőnyegezés, 1 szék, szemetes
2
6 m : körítőfalak, mennyezeti raszter, polcozás, 1 zárható pult, 3 szpotlámpa,
frízfelirat, szőnyegezés, 3 szék, 1 asztal, szemetes
2
12 m : körítőfalak, mennyezeti raszter, polcozás, 1 zárható pult, 6 szpotlámpa,
frízfelirat, szőnyegezés, 6 szék, 2 asztal, szemetes
1.2 A külső standok mérete egységesen 6 m², ezekhez felszerelésként polcozás,
szőnyegezés, elektromos áram, tároló polcok, pult, vászon előtető, cégfelirat és 2 db
szék tartozik.
1.3 A standfelszerelést a vásár befejezése után kifogástalan állapotban kell
visszaszolgáltatni. A kiállító által megrongált vagy tönkretett standfelszerelésért a
kiállító a bekerülési árat köteles megfizetni.
1.4 A kiállító csak a saját területén belül állíthatja fel berendezését, illetve helyezheti el
dekorációit, posztereit, molinóit. A standok területén kívül elhelyezett
reklámanyagokat a rendezők a kiállító költségére eltávolíttatják.
2. Kiegészítő felszerelések
2.1 Az alapfelszereltségű standokhoz a világításon kívül nem tartozik áramforrás.
Amennyiben standjukon elektromos berendezéseket szeretnének működtetni, a
csatlakozást külön meg kell rendelniük (ld. Kiegészítő felszerelések rendelési lapja,
dugaszolóaljzat 3-as, kiépítve).
2.2 Kiegészítő felszereléseket a kiállító saját költségére vehet igénybe (ld. Kiegészítő
felszerelések).
2.3 Lehetőség van arra is, hogy a kiállító üres területet béreljen, és ezen maga építsen
standot. Az üres területre az elektromos bekötést a Kiegészítő felszerelések
rendelési lapján lehet megrendelni.
2.4 Üres standhoz nem jár standfelirat, sem szőnyeg, így azokat külön, a kiegészítő
felszerelések között lehet megrendelni.
3. A standok közötti folyosókat, valamint a kijáratokat és vészkijáratokat teljes
szélességükben szabadon kell hagyni, nem szabad beépítésekkel vagy mozgatható
tárgyak, pl. bútorok elhelyezésével eltorlaszolni vagy beszűkíteni.

Kiállító
………………………………………………………………………………….

neve:

Kiegészítő felszerelést kizárólag beltéri standokra lehet rendelni. A kiegészítő
felszerelések rendelési határideje 2019. március 14. A határidő lejárta után további
rendelés esetén az építők 100%-os felárat számítanak fel. A megrendelt kiegészítő
felszerelések bérleti díját a helyszínen, készpénzben kell kifizetniük alvállalkozónknak.
Kiegészítő felszerelések
Fal 95x250 cm
Harmonikaajtó
Információs pult (nem zárható) 100x50x110 cm
Zárható szekrény 100x50x90 cm
Podeszt (dobogó) 50x100x50, 70, 90 cm
Podeszt (dobogó) 100x100x50, 70, 90 cm
Fogas
Tárgyalóasztal 70x70x70 cm
Tárgyalóasztal 60x120x70 cm
Asztal ∅ 60 cm
Asztal ∅ 90 cm
Kárpitozott krómlábú szék
Polcrendszer (4 lap, 50x100 cm)
Asztali üvegvitrin 100x50x90 cm
Álló standvitrin 1 üvegpolccal 100x50x250 cm
Hűtőszekrény
Szpotlámpa
Fénycsőlámpatest
Dugaszolóaljzat 3-as, kiépítve
Grafika (bonyolultságtól függően)
Grafika, frízfelirat
Szőnyeg
Elektromos bekötés (saját stand építése esetén)

Ár
Db
3.000 Ft + ÁFA
4.000 Ft + ÁFA
5.000 Ft + ÁFA
5.000 Ft + ÁFA
3.000 Ft + ÁFA
3.200 Ft + ÁFA
900 Ft + ÁFA
1.500 Ft + ÁFA
1.800 Ft + ÁFA
2.000 Ft + ÁFA
2.000 Ft + ÁFA
1.500 Ft + ÁFA
4.000 Ft + ÁFA
5.400 Ft + ÁFA
13.500 Ft +ÁFA
9.000 Ft + ÁFA
2.000 Ft + ÁFA
1.400 Ft + ÁFA
1.800 Ft + ÁFA
2.000 Ft – 5.000
Ft + ÁFA
1.300 Ft+ ÁFA
/m
700 Ft + ÁFA
/m2
15.000 Ft +
ÁFA

Dátum: ……………………
……………………………………………….
.
Cégszerű aláírás

