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ÉBSZ Építőgép Szakkiállítása
Helyszín:
Délegyháza
Időpont:
2014. szeptember 18–19–20.
Levelezési cím: ÉBSZ – 8200 Veszprém, Síp u. 16.
Székhely:
8200 Veszprém, Kertalja u. 22.
Telefon, Fax:
Telefon: (88) 788 766 w Fax: (88) 789 992
E-mail:
epitogepkiallitas@ebsz.net

Jelentkezési határidő:
2014. május 31.

KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI!
I. Szerződő (Számlaviselő cég) neve:

Cím (számlacím):
Levelezési cím (csak akkor kell kitölteni, ha eltér a számlacímtől):

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Bankszámlaszám:
Cégvezető neve:
Telefon:

Beosztása:
Fax:

E-mail:

Fax:

E-mail:

Ügyintéző neve:
Telefon:
Web:
ÉBSZ-tag:
Kiállító cég neve (csak akkor kell kitölteni, ha eltérő a számlafizető nevétől):

II. Statisztikai adatok:
Bemutatásra kerülő újdonságok:

Tevékenységi kör (több is megjelölhető):
Gyártó:
Nagykereskedő:
Kiskereskedő:
Márkakereskedő:
Importőr:
Tulajdonosi viszonyok: Magyar:
Külföldi:
Vegyes:
Regisztrációs díj: cégenként 45.000 Ft.
A regisztrációs díj a kiállítási díjtól elkülönül, az nem tartozik bele a kiállítási díjba.

Szolgáltató:

Egyéb:

III. Kiállítási helyigények:
1.
Nagy sátorban (minden kiállítónak kötelező megjelenni) igényelt terület: 27.000 Ft/m2 (az ár tartalmazza a lent
részletezetteken kívül a standard spot világítást, egy 240 V-os elektromos csatlakozást, szőnyegezést)
6m2: Berendezése: 1 db információs pult, egy asztal két székkel, alacsony szekrény, 1 db fali fogas,
1 db fali prospektustartó, fríz felirat.
12m2: Berendezése: 1 db információs pult, egy asztal két székkel, 1 db zárható kétajtós
alacsony szekrény, 1 db fali fogas, 1 db fali prospektustartó, fríz felirat.
24m2: Berendezése: 2 db információs pult, egy asztal négy székkel, 1 db zárható kétajtós
alacsony szekrény, 1 db álló vitrin (50x100x250), 1 db fali fogas, 1 db fali, prospektustartó, fríz felirat, 2m2 raktár.
2
36m : Berendezése: 3 db információs pult, két asztal nyolc székkel, 2 db zárható kétajtós
alacsony szekrény, 1 db álló vitrin (50x100x250), 1 db fali fogas, 2 db fali, prospektustartó, fríz felirat, 4m2 raktár.
2
48m : Berendezése: 4 db információs pult, két asztal nyolc székkel, 3 db zárható kétajtós
alacsony szekrény, 2 db álló vitrin (50x100x250), 2 db fali fogas, 3 db fali, prospektustartó, fríz felirat, 4m2 raktár.
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2.

Külső helyszínen igényelt terület (a gépkategóriákba nem sorolhatók a gépei): 5.000 Ft/m2
(Az ár tartalmaz 1db napernyőt, 1db műanyag asztalt 4 székkel)
50 m2:
100 m2:
150 m2:
200 m2:
2
2
2
250 m :
300 m :
350 m :
400 m2:

3.

Gépkategóriánként igényelt kiállítói helyek: 200.000 Ft / gépkategória
A kiállításon nem kiállítónként tekinthetők meg a gépek, hanem az alábbi táblázat szerinti gépkategóriákban.
Egy gépkategóriában egy kiállító egy gépet állíthat ki!
Kiállítási díj összesen (Nagysátor + Külső helyszín + Gépkategória):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TÖMÖRÍTŐGÉPEK 2t ALATT

12.

TÖMÖRÍTŐGÉPEK 2t FELETT

13.

OSZTÁLYOZÓ és KŐTÖRŐ BERENDEZÉSEK

14.

BONTÓKALAPÁCSOK

15.

IPARI GÉMES RAKODÓK

16.

ASZFALTMARÓK, ASZFALTTERÍTŐK

17.

EGYÉB

A JELENTKEZÉSI LAPON SZEREPLŐ ÁRAK ÁFÁ-T NEM TARTALMAZNAK! Áfa 27 %
A május 31-ét követően leadott jelentkezések után +25% kiállítási díjat számolunk fel!
FIGYELEM! A kiállításon az árusítás külön engedélyhez kötött!
A helyigényeket a szervezők a lehetőségekhez mérten teljesítik!
A jelentkezés a teljes díj beérkezte után tekintett elfogadottnak!
A kiállítási ár tartalmazza a kiállítási katalógusban való alaprészvételt, és a kiállítás honlapján való szerepeltetést.
A kiállító kötelessége a kiállítandó berendezések kötelező vagyon- és felelősségbiztosításának megkötése.
E jelentkezési lapnak szerves része az Általános Kiállítási Szolgáltatási Szerződési Feltételek, melyben rögzített
feltételeket a főrendezővel, az Építőgép Forgalmazók és Bérbeadók Szövetséggel kötött szolgáltatási szerződésként
elfogadom, s az abban szereplő kötelezettségeket teljesítem.
Jelentkezés dátuma:

2014.

Megrendelő (számlaviselő) cégszerű aláírása

Visszaigazolás dátuma: 2014.

ÉBSZ
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