XXV. Alföldi Állattenyésztési és Mezõgazda Napok
Nemzetközi Szakkiállítás és Vásár
Hódmezõvásárhely, 2018. május 10-11-12.

JELENTKEZÉSI LAP

XXV. Alföldi Állattenyésztési
és Mezőgazda Napok

1. Kiállítói adatok

HÓD
MG. ZRT.
HÓD–MEZÕGAZDA ZRT.

Csak a kiemelt fehér mezõket kérjük kitölteni!

Cég neve:
Címe:
Levelezési címe:
Számlázási név:
Számlázási cím:
Adószám:
Cégvezetõ neve,
beosztása:
Ügyintézõ neve,
beosztása:

Mobil:
Mobil:

Ügyintézõ e-mail:

Társkiállítói adatok
Cég neve:
Címe:
Levelezési címe:
Számlázási név:
Számlázási cím:
Adószám:
Cégvezetõ neve,
beosztása:
Ügyintézõ neve,
beosztása:

Mobil:
Mobil:

Ügyintézõ e-mail:

2. Igényelt kiállítói terület
a) Gépkiállító téri szabad terület („G” szektor):
Amennyiben MEGFOSZ tagsággal rendelkezik, kérjük jelölje be a kis négyzetben.
MEGFOSZ tagsági
kedvezmény

25-80 m2-ig

6.300 Ft/m2

5 m mély

Igény:

m2

0

81-160 m2-ig

5.800 Ft/m2

10 m mély

Igény:

m2

0

15 m mély

Igény:

m2

0

15 m mély

Igény:

m2

0

161 m2felett

5.500 Ft/m2

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák.

b) Kültéri szabad terület („B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „H” szektor):
Mérete: 4 m mély „H” szektor
9.000 Ft/m2 Igény:

m2

0

9.000 Ft/m2

Igény:

m2

0

10 m mély „B”, „F” szektor

6.300 Ft/m2

Igény:

m2

0

20 m mély „B” szektor

5.800 Ft/m2

Igény:

m2

0

m2

0

Fejstand, sarokstand felár:

0

m2

0

5 m mély „B”, „C”, „D”, „E” szektor

c) Beltéri szabad terület: (I., II., III. csarnok, mérete 3 m vagy 5 m mély.)
2
Igény:
Tartalma: szõnyegezés 20.500 Ft/m
Sarokstand

Kiemelt fejstand csarnok bejárattal szemben

Kiemelt fejstand
+25% felár

+25% felár

(legkisebb mérete: 80 m2)

+40% felár

Sorstand
2

A minimálisan rendelhetõ terület 9 m
2

Igény:

Alap installáció: 6.800 Ft/m

2

(Tartalma: fehér határoló falak, szõnyegezés, 3 m -enként 1 db spotlámpa, 1 db dugalj, frízpanel)

3. Igényelt installációs bútorok és kiegészítõ kellékek
Harmonika ajtó

8.500 Ft/db

db

1 fm-es határoló falelem

6.500 Ft/fm

fm

Információs pult (50x100x80 cm)

9.000 Ft/db

db

Tárgyaló asztal

6.000 Ft/db

db

Szék

3.000 Ft/db

db

Polc

3.800 Ft/fm

fm

Szemetes

1.000 Ft/db

db

22.000 Ft/db

db

3.500 Ft/db

db

Hûtõszekrény
Fogas

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4. Frízfelirat
0

Csak beltéri installált terület esetén (cégnév kék betûvel egységesen) 12.000 Ft
Frízfelirat szövege (cégnév):
Társkiállító (cégnév):

5. Regisztrációs díj
60.000
Regisztrációs díj (kötelezõ): 60.000 Ft
Tartalma: A kiállítás weboldaláról link a kiállító honlapjára, katalógusbejegyzés, cégembléma elhelyezése a katalógusbejegyzésben, felelõsségbiztosítás 2.000.000 Ft-ig, vagyonbiztosítás 2.500.000 Ft-ig, 4 db kiállítói belépõjegy (3 napos), 1 db kiállítói
parkolójegy szilárd burkolatú zárt parkolóban (3 napos), szemétszállítás a standról a kiállítás nyitva tartási ideje alatt.

0

Társkiállító regisztrációs díja: 60.000 Ft

A katalógusban megjelentetni kívánt céglogót kérjük 2018. március 30-ig az alfoldikiallitas@gmail.com címre megküldeni!
A katalógusban való megjelenés szövegét kérjük megadni szíveskedjenek, amennyiben változik az elõzõ évhez képest.

6. Igényelt szolgáltatások
Elektromos csatlakozás fogyasztással, biztosítótábla kölcsönzéssel, felszereléssel (stand villamos fõvezeték kiépítése,
érintésvédelmi méréssel)
220 V/2 kW
10 kW felett

37.000 Ft

220 V/4 kW

39.000 Ft

10 kW-ig

8.000 Ft /kW

48.000 Ft + a 10 kW feletti rész:

48.000 Ft

0

Háromfázis

Daruzás
Le-fel rakodás rakfelületenként

Igény

rakfelület

Hostess

nyelv

Igény

fõ

Tolmács

nyelv

Igény

óra

nap

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák.

15.000 Ft

0

18.000 Ft/fõ/nap

0

21.000 Ft/fõ/óra

0

A/4 Katalógushirdetés (összevont iparági, tenyészállat és árverési katalógus)
1/1 oldal fekete-fehér

65.000 Ft

0

1/2 oldal fekete-fehér

38.000 Ft

0

1/1 oldal színes

132.000 Ft

0

1/2 oldal színes

80.000 Ft

0

200.000 Ft

0

1/1 oldal színes hátsó belsõ borító

A katalógushirdetések fenti díjai csak a nyomdai költségeket tartalmazzák, a tervezés és nyomdai elõkészítés költségeit nem.
Egész oldalas hirdetések esetén lehetõség van kifutó anyag elhelyezésére. A katalógus vágott mérete: A/4.
Kérjük, hogy a kifutó anyagokat min. 3-3 mm ráhagyással készítsék.
A katalógus zárása és a nyomdakész pdf hirdetések leadási határideje: 2018. március 30.
Hirdetés-tervezés és nyomdai elõkészítés igénye esetén a nyersanyag leadási határideje: 2018. március 1.
A nyersanyagot az alfoldikiallítas@gmail.com címre kérjük elküldeni.

Reklámfelületek a kiállítás területén
Nádtetõs hirdetõ tábla, kétoldalas „A”
Reklámfelület: oldalanként 100x100 cm

Igény

oldal

50.000 Ft/oldal

0

Nádtetõs hirdetõ tábla, kétoldalas „B”
Reklámfelület: oldalanként 100x200 cm

Igény

oldal

100.000 Ft/oldal

0

Céges zászló elhelyezése zászlórudakon
(130x260 cm méretig)

Igény

db

40.000 Ft/db

0

Transzparens, molino elhelyezése az
állatbemutató terek belsõ korlátjain (100x300 cm)

Igény

db

Transzparens, molino elhelyezése
falakon, kerítéseken (100x300 cm)

Igény

db

50.000 Ft/db

0

Hangosbemondó a kiállítás egész területén
10-30 mp-es szöveg bemondása

Igény

db

8.000 Ft/alkalom

0

90.000 Ft/db

0

Nyomdai anyagok reklámfelületei
Protokoll meghívón logó elhelyezése támogatóként
(6000 db, kiemelt hazai és külföldi szakmabeliek részére)

220.000 Ft

0

Katalógus hátsó borítón logó elhelyezése támogatóként (1200 db)

100.000 Ft

0

Parkoló és belépõkártya hátoldalán logó elhelyezése támogatóként (20.000 db)

220.000 Ft

0

Kiemelt támogatói csomag
(az elõzõ 3 tétel együtt, valamint a kiállítás honlapjának fõoldalán logó elhelyezése)

370.000 Ft

0

A reklámanyagok leadási határideje 2018. március 30., melyet a hanganyagokkal együtt kérjük leadni!
Amennyiben elõzetes igényleadás nélkül történik reklámanyag kihelyezése a kiállítás ideje alatt,
úgy annak költsége utólagosan kiszámlázásra kerül 20% felárral!
További információ és anyagleadás a titkarsag@hodmgrt.hu címre, illetve telefonon a 62/530-634 vagy
a 30/7438-311 számon, Gulyás Márta titkárságvezetõnél.

7. Igényelhetõ jegyek
Kiállítói parkolójegy (szilárd burkolatú zárt parkolóban)

db

8.000 Ft/db

0

Napi parkolójegy (a látogatói füves parkolóban)

db

1.180 Ft/db

0

Napi belépõjegy a kiállításra:

db

1.180 Ft/db

0

Kiállítói belépõjegy 3 napra

db

3.540 Ft/db

0

Belépõjegy a Kiállítói Estre (2018. május 11. péntek)

db

9.500 Ft/db

0

Az igényelt jegyeket legkésõbb 2018. április 20-ig postára adjuk. Amennyiben a cég székhelye nem egyezik meg a postázási
címmel, kérjük, elõre szíveskedjenek azt jelezni. Határidõn túli jegyigénylés esetén lehetõség van a jegyeket a kiállítás elõtti napon
személyesen átvenni az I. csarnoknál lévõ információs háznál.
Amennyiben nem hozzák magukkal az elküldött jegyeket, úgy azokat újrafizetéssel tudjuk pótolni!

Fizetendõ összesen:
nettó (Ft)

60.000

+27% áfa

16.200

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák.

összesen Ft

76.200

8. Részvételi feltételek
1.) A szervezõ a jelentkezések beérkezése után, a jelentkezés elfogadásáról és a kiállítási terület kijelölésérõl a termékek és termékcsoportok, valamint
az igényelt közüzemi szolgáltatások figyelembevételével határoz. Nem terheli a szervezõt indoklási kötelezettség. A szervezõ fenntartja magának a
jogot, hogy túljelentkezés esetén a befizetések beérkezésének sorrendjét vegye figyelembe a jelentkezések beérkezésének sorrendjével szemben. A
jelentkezõ részére megküldött számla a kiállítási helydíjat, és az elfogadott szolgáltatások díjait tartalmazza.
A kijelölt terület nem cserélhetõ, területe nem növelhetõ, illetve az egész terület vagy meghatározott része bérletbe nem adható.
A jelentkezési lapon a kiállító semmilyen feltételt vagy fenntartást nem köthet ki. A Jelentkezési lap kiállító által cégszerûen aláírt példányának
megküldésével a kiállító nemcsak az ajánlatát teszi meg, hanem igazolja, hogy kézhez vette, megismerte és elfogadta a jelen feltételeket, melyek a
szerzõdés elválaszthatatlan részét képezik.
2.) A kiállítói területek, sátrak berendezése és bontása során keletkezett hulladékok folyamatos eltávolításáról a kiállító köteles gondoskodni.
3.) Amennyiben a kiállító a részére kijelölt helyet 2018. május 10-én 9 óráig nem foglalja el, a szervezõ minden visszatérítési és kártérítési kötelezettség
nélkül azt más kiállítónak bérbe adhatja.
4.) A kiállításon a kiállító cégekrõl, termékekrõl, valamint a kiállítással kapcsolatos eseményekrõl a közszolgálati riportokat, adásokat kivéve, reklámot
készíteni kizárólag a szervezõ engedélyével lehet. A kiállítás emblémáját, szlogenjét hirdetésre, reklámozásra csak a kiállítás belsõ médiái
használhatják. A kiállítás egész területén, a kiállítói standon kívül bármilyen reklámeszközt csak a szervezõ elõzetes hozzájárulásával lehet elhelyezni.
5.) A kiállító a részvételi díjat a jelentkezési lap beérkezése után, a szervezõ által küldött elõlegbekérõ levél alapján köteles befizetni.
A részvételi díj határidõre történõ be nem fizetése esetén a szervezõ a kiállításra való jelentkezést érvénytelennek tekinti. Az érvényes jelentkezést követõ
lemondás esetén a regisztrációs díj visszafizetésre nem kerül, a regisztrációs díjhoz tartozó szolgáltatások nem vehetõk igénybe. Amennyiben a kiállító
részvételét a szerzõdés létrejöttét követõen és a rendezvény nyitása elõtti 30. nap közötti idõszakban mondja le, a helydíj 50%-át, ha a 30. nap és 10. nap
között mondja le, a helydíj 80%-át, 10. nap után a helydíj 100%-át tartozik kötbér címén megfizetni. A kiállító részérõl történõ lemondás csak írásban, a
Hód-Mezõgazda Zrt. részére, igazolható módon megküldve érvényes. A lemondás attól az idõponttól érvényes, amikor a lemondó nyilatkozat a HódMezõgazda Zrt.-hez megérkezik. Ha a meg nem jelenõ kiállító a kiállítás nyitásáig nem fizette be a bérleti díjat, akkor is köteles a helydíj 100%-át mint
kötbért, a regisztrációs díjat, valamint az egységstand felépítésével kapcsolatos költségeket megfizetni.
A szerzõdésben foglalt szolgáltatásokon kívül, a kiállítás mûködése alatt keletkezett egyéb fizetési kötelezettségeket, a kiállító köteles a helyszínen
készpénzben kiegyenlíteni. Amennyiben a kiállító a kiállítás befejezéséig nem rendezi fennálló kötelezettségeit, a kiállítás befejezésekor a kiállító
standján található és a kiállító tulajdonát képezõ ingóságokon a szervezõt zálogjog illeti meg.
6.) A kiállítónak a rendezvény szervezésével, kivitelezésével vagy üzemelésével kapcsolatos reklamációit a kiállítás befejezéséig, a számlázással
kapcsolatos észrevételeit pedig a számla fizetési határidejének lejártáig írásban kell bejelenteni. A megadott határidõk után érkezõ reklamációkat a
szervezõ nem tudja figyelembe venni.
7.) A nyitvatartási idõ alatt a kiállítási standot bezárni, az árut letakarni, szakmai felügyelet nélkül hagyni tilos!
8.) A kiállítási területen engedély nélkül tartózkodó gépkocsik a tulajdonos költségére és kockázatára elszállíthatók.
9.) A kiállítónak a bérelt területet kitakarítva, kiürítve, az eredeti állapotnak megfelelõen kell átadnia a szervezõnek a kiállítás befejezésekor. A kiállítás
bontásának befejezése után az el nem szállított árut és installációt a szervezõ a kiállító költségére és kockázatára elszállíthatja.
10.) A kiállítás építése és bontása, valamint teljes nyitva tartása alatt a kiállító köteles termékeit és értékeit felügyelni. A könnyen mozdítható tárgyakat a
kiállítás napi zárásától a másnapi nyitásig a kiállító köteles elzárni.
A kiállított tárgyakért, installációkért az építési és bontási idõszakban, valamint a kiállítás nyitvatartási idõtartama
alatt a szervezõ felelõsséget nem vállal!
11.) Az eredményes és zavartalan részvétel érdekében a kiállító köteles betartani az építési és bontási határidõket, annak be nem tartása esetén
10.000 Ft/óra kötbért köteles fizetni.
Építés: 2018. május 7-8-9-én 8-18 óráig

Bontás: 2018. május 12-én 18-22 óráig
május 13-án 8-18 óráig

Amennyiben a bontási határidõ elõtt a kiállító kiüríti és elhagyja a standját, a következõ évi kiállításra a rendezõ nem biztosítja részére a
megszokott helyet!
A meghatározott építési és bontási idõn túli munkák túlmunkának tekintendõk, ezért idejüket 24 órával elõbb írásban engedélyeztetni kell a szervezõvel.
Amennyiben az építési és bontási idõn túli munkák a Szervezõ részére plusz költséggel járna, úgy ezt a költséget a Szervezõ a Kiállító részére tovább
számlázza.
12.) A kiállító és a szervezõ közötti esetleges vitás kérdéseket a felek egyeztetéssel próbálják rendezni, ha ez eredménytelen, úgy arra az esetre a
Hódmezõvásárhelyi Járásbíróság kizárólagos illetékességét határozzák meg.

9. Tájékoztatás
A 2014. évi XXII. reklámadó törvény 3.§ 3 bekezdés által elõírt nyilatkozattételi kötelezettségünknek a teljesítést követõen a kiállított
végszámlán teszünk eleget.

10. Kiállított termékemmel részt kívánok venni a
„Magyar Növénytermesztésért Termékdíj 2018” pályázaton
„Magyar Állattenyésztésért Termékdíj 2018” pályázaton
pályázati adatlapot kérek a következõ e-mail címre:
_____________________________@___________________________
nem kívánok részt venni a pályázaton
A pályázaton való részvétel díjmentes.

JELENTKEZÉS

Jelentkezési cím
Hód-Mezõgazda Zrt. Állattenyésztési Igazgatóság
6800 Hódmezõvásárhely, Serháztér u. 2.

Felvilágosítás: Fenyvesi Katalin
Telefon: (62) 530-615 • Fax: (62) 530-614 • Mobil: 30/9387-580
E-mail: allattenyesztes@hodmgrt.hu • www.allattenyesztesinapok.hu

A jelentkezés végsõ határideje: 2018. február 15.
Fizetési határidõ: 2018. április 20.
2018

hó

nap

cégszerû aláírás

Jelentkezését elfogadtuk és regisztráltuk.
2018

hó

nap

kiállítás szervezõ

XXV. Alföldi Állattenyésztési és Mezõgazda Napok
Nemzetközi Szakkiállítás és Vásár
Hódmezõvásárhely, 2018. május 10-11-12.

KATALÓGUSSZÖVEG
1. Kiállítói adatok
Cég neve:
Címe:
Levelezési cím:
Cég telefon:
Cég telefax:
Cégvezetõ neve:

Mobil:

Ügyintézõ neve:

Mobil:

E-mail:
Weboldal:

2. Katalógusszöveg

A katalógusban megjelentetni kívánt céglogót kérjük az
alfoldikiallitas@gmail.com címre megküldeni!

....................................

....................................

dátum

cégszerû aláírás

