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Tisztelt Kiállítóink!

Örömmel köszöntjük abból az alkalomból, hogy Debrecenben 2010-ben
XX. alkalommal kerül megrendezésre az Utazás és SzabadidőKiállítás és Vásár.

A tavalyi évben a látogatók száma 8500 fővolt, ami a nehéz gazdasági
helyzetnek köszönhető, ugyanakkor más, hasonló jellegűvásárok látogatottságához
viszonyítva egyértelműen jónak mondható.

Örömmel mondhatjuk, hogy a vásár sikerét jelzi az a tény is, hogy a visszatérő
kiállítók mellett, mindig jelentkeznek új kiállítók is.

A több mint 120 kiállító által elmondottak és a statisztikai adatok alapján
továbbra is kijelenthetjük, hogy a Debrecenben megrendezésre kerülőUtazás és
SzabadidőKiállítás és Vásár a legnagyobb ilyen jellegűvidéki turisztikai rendezvény
Magyarországon, a potenciális utazók ezen a rendezvényen találják meg leginkább
konkrét elképzelésüket, lehetőségeiket, valamint a színesítőprogramok is nagy sikert
arattak a látogatók körében.

A Kölcsey Központ mind a kiállítók, mind a nagyközönség véleménye alapján
megfelelőinfrastruktúrát biztosított a sikeres rendezvény lebonyolításához. A kiállítás
az idei évhez hasonlóan, 2010-ben is március végén kerül megrendezésre:

2010. március 26. és 28. (péntek – vasárnap).

Ekkor találkozhatnak az utazási szakma képviselői a debreceni
nagyközönséggel.

A marketingkampány jövőre is átlépi a megye-, illetve az országhatárt és az
előzőévekhez hasonlóan Romániában és Ukrajnában is nagy publicitást kap.

A vásárra ismételten megjelenik a Héthatár címűexkluzív kivitelezésűutazási
magazin, melyet a kiállítás látogatói ingyenesen kapnak meg, de kiállítóink kiemelt
hirdetései is díjmentesen jelenhetnek meg benne (* lásd: jelentkezési lap).

A Debreceni Utazás Kiállítás és Vásár kiemelt célja között szerepel, hogy
bemutassuk megyénk egyre szélesedőidegenforgalmi kínálatát. Úgy gondoljuk, hogy
a Hajdú-Bihar megyei turisztikai kínálat dinamikus növekedését feltétlenül meg kell
ismertetnünk a látogatókkal és a szakma képviselőivel is.

Reméljük, hogy 2010. március 26-án ismét személyesen üdvözölhetjük Önöket
Debrecenben és egy sikeres vásár reményében várjuk jelentkezésüket!

A Szervezők
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JELENTKEZÉSI LAP
2010. március 26-28.

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: 2009. december 20.

A kiállító teljes neve:……………………………………………………………………………………....... ...........................

Rövidített neve:………………………………………..…………………………………………………….................................

Címe:………………………………………………………………………………………………………................................ ...

Telefon: ………………………. Telefax:………………………….. E-mail:……………………………..……………………..

Vezetőneve, 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):
* ÁRAINK AZ ELMÚLT ÉVHEZ KÉPEST NEM VÁLTOZTAK!

Sorstand 6 m2 (3*2 m)  12 m2 (6*2 m)  18.200,- Ft. + Áfa / m2

Sarokstand 6 m2 (3*2 m)  12 m2 (6*2 m)  21.900,- Ft. + Áfa / m2

Fejstand 8 m2 (4*2 m)  12 m2 (4*3 m)  21.900,- Ft. + Áfa / m2

Szigetstand 12 m2 (4*3 m)  16 m2 (4*4 m)  21.900,- Ft. + Áfa / m2

Egyedi méretűstandok (12 m2 –től több) kialakítása is lehetséges: ……………… m2 

Kiállítási standok (saját kivitelezéssel – csak az „A” területen):
Terület bérleti díj (sarok-, fej-, szigetstand esetén): 19.800,- Ft. + Áfa / m2 ……………… m2 

Dekoráció:
Egyedi frízfelirat: 5.400,- Ft. + Áfa / m2  Egyedi logó nyomtatása: 8.000,- Ft. + Áfa / m2 

Áramforrás (10A): 4.300,- Ft. + Áfa 
Internet csatlakozás: 10.200,- Ft. + Áfa 
Regisztrációs költség (kötelező): 39.000,- 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 Bankett meghívó: 2 db / kiállító

Térítéses igények:
Fogadás meghívó többlet igény: 3.800,- Ft. / db + Áfa ………………… db
Bankett meghívó többlet igény: 6.500,- Ft. / db + Áfa ………………… db * 2008. óta változatlan áron

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

A részvételi díjat, és az egyéb térítéses szolgáltatások díját 2010. 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 cégszerűaláírás után, egyben megrendelőnek minősül.

Kelt: ……………200… év …………. hó ……… nap

P.H. …………………………………………
cégszerűaláírás
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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 Szabadidő2010” szervezőinek. Egyedi standok építésének kezdete 2010. március
25. 1000, egységstandok elfoglalása 2010. március 25. 1500-tól. Vasárnap, 2010. március 28. 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.

KIEGÉSZÍTŐFELTÉTELEK
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 Szabadidő2010” rendezvény szolgáltatásait a jogszabályoknak megfelelőÁfa 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 fizetendőkötbérként.

Ezen szerződési-részvételi feltételek az „Utazás és Szabadidő2010” vonatkozásában a Debreceni
Campus Nonprofit Közhasznú Kft. és a jelentkezési lapon feltüntetett fél között jött létre.

Kelt: ……………200… év …………. hó ……… nap

P.H. …………………………………………
cégszerűaláírás



4010 Debrecen Pf.: 102. A borítékra írják rá: „Utazás és Szabadidő”
Dr. Dajnoki Krisztina, mobil: 30/269-57-98, fax.: 52/508-365, e-mail: dajnoki.krisztina@campusnet.hu, weblap: www.debrecenivasar.hu

INSTALLÁCIÓ KIEGÉSZÍTŐK

(nettó árak) * 2009-es változatlan áron

Mennyiségi

egység

Bérleti díj

Ft

Igény

db

Ár

összesen

 Installációs fal (1000 x 2500, vagy 500 x 2500) db 2 900

 Harmonika ajtó db 3 870

 Függöny db 1 650

 Információs pult (100 x 50 x 100) db 4 720

 Zárható információs pult db 5 820

 Íves információs pult db 6 510

 Üveges pultvitrin (100 x 50 x 100) a felsőrész üveg db 8 580

 Üveges pultvitrin (100 x 50 x 100) teli üveges db 9 900

 Álló standvitrin (100 x 50 x 100) hlg. spot világítással, 2
polccal, + polc 1 100Ft/db db 14 520

 Tárgyaló asztal (70 x 70, vagy ø 80) db 2 180

 Fémvázas szövetszék db 1 650

 Bárszék db 3 020

 Bárasztal db 5 280

 Árutároló db 4 720

 Álló prospektustartó db 1 595

 Prospektustartó rács db 1 100

 Regál (akasztós, 3 polccal) db 3 270

 Polc (100 x 28, vagy 100 x 50) db 1 090

 Hűtőszekrény db 9 070

 Torony a stand tetején kialakítva (100 x 100 x 100) db 8 800

 Targetti rács m 2 200

 Dobogó m2 2 750

 Plazma Tv db/nap 16 500

 Árambekötés (háromfázisú csatlakozó 10 A) db 9 900

 Árambekötés (hűtőáramkör 10 A) db 4 950

 3-as dugalj db 600

 Spot lámpa db 1 320

 Halogén reflektor db 1 820

 Szemetes kuka db 280

ÖSSZESEN: - - -


