Tisztelt Kiállítóink!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy hazánk egyik legnagyobb idegenforgalmi
szakkiállítása 2008-tól új helyszínen, a Debreceni Kölcsey Központban és új
szervezőgárdával kerül megrendezésre. Ezzel a változtatással elismerjük és kiszolgáljuk
azt az évek óta jelentkező jogos igényt, mely szerint az eddigi helyszínt már kinőtte a
kiállítás. A helyszín változása nem érinti a jól bevált március hó végi időpontot,
ugyanakkor a korábbi években megszokott csütörtöki kezdő nap helyett, 2008. március
28. és 30. (péntek – vasárnap) között találkozhatnak az utazási szakma szereplői a
debreceni nagyközönséggel. A szervezői háttér kibővülése garanciát jelent arra, hogy a
vásár túllép a város határain és komoly regionális szerepet tölt majd be, hiszen a minden
eddiginél komolyabb marketingkampány is kilép a megyéből, sőt az országhatárokat
átlépve Romániában és Ukrajnában is nagy publicitást kap, ide csábítva azon régió utazóit
is, hiszen az EU csatlakozással ugrásszerűen megemelkedett a határon túl élő utazni
vágyók száma.
További újdonság, hogy az utazási szektor szereplőin kívül a szervezők nyitni
kívánnak a szabadidő tartalmas eltöltését kiszolgáló kiállítók felé is, hiszen számos
területen összeér az utazási és a szabadidős szektor. Ezzel a kiállítás valóban egyedülálló
szolgáltatásokat kínál a látogatóknak, akik reményeink szerint minden eddiginél nagyobb
számban jelennek majd meg, erősítve ezzel az Önök sikerét és elégedettségét.
Örömmel számolhatunk be arról is, hogy a vásárra megjelenik egy exkluzív
kivitelezésű utazási magazin is, melyet a kiállítás látogatói ingyenesen kapnak meg, de
kiállítóink kiemelt hirdetései is díjmentesen jelenhetnek meg benne (* lásd: jelentkezési
lap).
Nem titkolt célunk továbbá, hogy a kiállítás alkalmat teremtsen arra, hogy
bemutassuk megyénk egyre szélesedő idegenforgalmi kínálatát, hiszen úgy gondoljuk,
hogy a Hajdú-Bihar megyei turisztikai kínálat robbanásszerű növekedését feltétlenül meg
kell ismertetnünk a látogatókkal és a szakma képviselőivel is.
Bízunk abban, hogy a számos újdonsággal jelentkező 2008-as rendezvény
mérföldkő lesz a debreceni kiállítások sorában, mely megalapozza a további eredményes
együttműködésünket és éveken át elégedett kiállítóként vehetnek részt a vásáron.
Sikeres kiállítást kívánunk és reméljük, hogy személyesen is találkozhatunk
március 28-án.
A Szervezők
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JELENTKEZÉSI LAP
2008. március 28-30.
Rendezők: Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft., Debrecen Turizmusáért Egyesület, Inform Média Kft., Megyegazda Kht.

Helyszín: Kölcsey Központ, 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

Jelentkezési határidő: 2007. december 14.
A kiállító teljes neve:………………………………………………………………………………………..................................
Rövidített neve:………………………………………..…………………………………………………….................................
Címe:………………………………………………………………………………………………………...................................
Telefon: ………………………. Telefax:………………………….. E-mail:……………………………..……………………..
Vezető neve, beosztása:………………..……………………….. Kapcsolattartó neve:…………………………………….........
Engedélyszám:………………………………….............................................................................................................................
Működési terület:……………………………………….................................................................................................................
Számlázási név és pontos cím:…………………………………………………............................................................................
Bankszámlaszám:………………………………………………………………............................................................................
Kiállítási alapstandok (octanorm elemekből építve – tartalma: 1 db asztal, 2 db szék, 1 db 100*50*100-as pult, 2 db
fényforrás, egységes frízfelirat):
Sorstand
6 m2 (3*2 m)
12 m2 (6*2 m)
17.000,- Ft. + Áfa / m2
2
2
Sarokstand
6 m (3*2 m)
12 m (6*2 m)
20.400,- Ft. + Áfa / m2
2
2
Fejstand
8 m (4*2 m)
12 m (4*3 m)
20.400,- Ft. + Áfa / m2
2
2
Szigetstand
12 m (4*3 m)
16 m (4*4 m)
20.400,- Ft. + Áfa / m2
Egyedi méretű standok (12 m2 –től több) kialakítása is lehetséges:.

……………… m2

Kiállítási standok (saját kivitelezéssel – csak az „A” területen):
Terület bérleti díj (sarok-, fej-, szigetstand esetén): 18.500,- Ft. + Áfa / m2

……………… m2

Dekoráció:
Egyedi frízfelirat:

5.000,- Ft. + Áfa / m2

Egyedi logó nyomtatása:

7.500,- Ft. + Áfa / m2

Áramforrás (10A):

4.000,- Ft. + Áfa

Internet csatlakozás:

9.500,- Ft. + Áfa

Reklámköltség (kötelező):
36.500,- Ft. + Áfa
* Exkluzív Utazási Magazin Különkiadás (A/4-es méret, négyszín nyomás, példányszám: 10.000 pld.). A reklámköltség
valamennyi kiállítónak negyed oldal megjelenést tartalmaz, valamint marketing kampányt biztosít a Kelet-Magyarországi
Régióban, Ukrajnában és Romániában.

Alapszolgáltatások (díjtalan):

Fogadás meghívó: 1 db / kiállító

Térítéses igények:
Fogadás meghívó többlet igény: 3.500,- Ft. / db + Áfa
Bankett meghívó többlet igény: 6.500,- Ft. / db + Áfa

Bankett meghívó: 2 db / kiállító

………………… db
………………… db

A kiállítás helyszínével egy épületben lévő Hotel Lycium**** kedvezményes szállást biztosít a kiállítóknak. Tel.: 52/ 506-600

A részvételi díjat, és az egyéb térítéses szolgáltatások díját 2008. március 10-ig számlájuk alapján átutalom.
Elfogadjuk, hogy a jelentkezési lap hátoldali szerződési feltételei a jelentkezési lappal együtt teljes értékű szerződést képez.
A fenti jelentkezési lap cégszerű aláírás után, egyben megrendelőnek minősül.
Kelt: ……………200… év …………. hó ……… nap
P.H.

…………………………………………
cégszerű aláírás
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SZERZŐDÉSI - RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
JELENTKEZÉS

A jelentkezési lap pontosan kitöltött és minden oldalon cégszerűen aláírt, a megadott határidőre postai úton vagy
faxon megküldött jelentkezési lapon történik.
A JELENTKEZÉS VISSZAIGAZOLÁSA

A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. a jelentkezést írásban visszaigazolja, mely alapján a szerződés
létrejön a kiállító és a Campus Kft. között.
A RENDEZVÉNY STANDHELYEINEK KIOSZTÁSA

A jelentkezési lapon megadott tematika alapján kerül beosztásra, a jelentkezési határidőt követően. A területek
kijelölése a szervezők hatáskörébe tartozik. Az elosztásról a rendezvényt megelőzően 20 nappal írásbeli
tájékoztatót küld a kiállítónak.
KIVITELEZÉS

A kiállító cég köteles a kiállítási területét úgy berendezni, hogy a rendezvény megnyitása előtt legkésőbb 2
órával azt átadja az „Utazás és Szabadidő 2008” szervezőinek. Egyedi standok építésének kezdete 2008. március
26. 1000, egységstandok elfoglalása 2008. március 27. 1400-tól. Vasárnap, 2008. március 30. 1600-ig tilos standot
bontani.
REKLÁM TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEI

A rendezvényen a kiállító csak a saját területén, saját kiállítására (a jelentkezési lapon megjelölt működési
területre) vonatkozóan hirdethet és folytathat bármilyen reklám tevékenységet. Ettől eltérni, csak a szervezők
előzetes írásbeli engedélye alapján lehet.
KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK

A kiállító a rendezvényen csak olyan termékeket állíthat ki, ami a kiállítás tematikájába illeszkedik és azt a
kiállító a jelentkezési lapon előzetesen feltüntette.
A KIÁLLÍTÁS RENDEZÉSE

A nyitva tartás és a rendezés alatt a kiállított tárgyak őrzéséről a kiállító köteles gondoskodni. A nyitva tartáson
túli őrzésről a szervezők gondoskodnak.
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

A kiállítónak a jelentkezési lapon megrendelt alap- és kiegészítő megrendelt szolgáltatások díját kell
megfizetnie, a kiszámlázott teljesítési határidőig.
A kijelölt helyet csak befizetés igazolása után lehet elfoglalni.
Az „Utazás és Szabadidő 2008” rendezvény szolgáltatásait a jogszabályoknak megfelelő Áfa terheli.
A jelentkezési lapon meg nem rendelt szolgáltatások ellenértékét a helyszínen a teljesítés előtt, készpénzben kell
megfizetni.
LEMONDÁS

A rendezvény megnyitása előtt 30 nappal a részvételi díj 50%-ának megfizetése terheli a jelentkezőt. A 30 napon
belüli lemondás esetén a részvételi díj 100%-a fizetendő kötbérként.

Ezen szerződési-részvételi feltételek az „Utazás és Szabadidő 2008” vonatkozásában a Debreceni
Campus Nonprofit Közhasznú Kft. és a jelentkezési lapon feltüntetett fél között jött létre.
Kelt: ……………200… év …………. hó ……… nap
P.H.

…………………………………………
cégszerű aláírás
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Mennyiségi
egység

INSTALLÁCIÓ KIEGÉSZÍTŐK
(nettó árak)

Bérleti díj
Ft

•

Installációs fal (1000 x 2500, vagy 500 x 2500)

db

2 640

•

Harmonika ajtó

db

3 520

•

Függöny

db

1 500

•

m2

800

•

Szőnyeg burkolás EXPORIB (ripsz) szőnyegpadlóból
fóliatakarással 16 féle színben
Információs pult (100 x 50 x 100)

db

4 290

•

Zárható információs pult

db

5 290

•

Íves információs pult

db

5 920

•

Üveges pultvitrin (100 x 50 x 100) a felső rész üveg

db

7 800

•

Üveges pultvitrin (100 x 50 x 100) teli üveges

db

9 000

•

db

•

Álló standvitrin (100 x 50 x 100) hlg. spot világítással, 2
polccal, + polc 1 100Ft/db
Tárgyaló asztal (70 x 70, vagy ø 80)

db

1 980

•

Fémvázas szövetszék

db

1 500

•

Bárszék

db

2 750

•

Bárasztal

db

4 800

•

Árutároló

db

4 290

•

Álló prospektustartó

db

1 450

•

Prospektustartó rács

db

1 000

•

Regál (akasztós, 3 polccal)

db

2 970

•

Polc (100 x 28, vagy 100 x 50)

db

990

•

Hűtőszekrény

db

8 250

•

Torony a stand tetején kialakítva (100 x 100 x 100)

db

8 000

•

Targetti rács

m

2 000

•

Dobogó

2

m

2 500

•

Plazma Tv

db/nap

15 000

•

Árambekötés (háromfázisú csatlakozó 10 A)

db

9 000

•

Árambekötés (hűtő áramkör 10 A)

db

4 500

•

3-as dugalj

db

550

•

Spot lámpa

db

1 200

•

Halogén reflektor

db

1 650

-

ÖSSZESEN:

Igény
db

Ár
összesen

13 200

-

-

Kelt: ……………200… év …………. hó ……… nap
P.H.

…………………………………………
cégszerű aláírás
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