Budapest Cleaning Show
Kiállítói tájékoztató

Rendező:

Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 2-6.

Egyesület

(MATISZ)

Kiállítás szervező csapat tagjai:
•

Kiss Judit, MATISZ, email: kiss.judit@matisz.org,
Tel: +36-20-424-1343

•

Markót Katalin, MATISZ, e-mail: markot.katalin@matisz.org,
Tel: +36-70-902-0169

Dátum: 2018. október 5-6.
Helyszín: Hungexpo B pavilon (1101 Budapest Albertirsai út 10.)
A kiállítás szakterületei:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Takarítógépek
Takarító eszközök
Környezetbarát takarítás
Kezelő-, tisztító- és ápolószerek
Higiéniai feltöltő anyagok és adagolók
Tisztítás-technológiai szolgáltatást nyújtó szakcégek
Egyéb kapcsolódó szakterületek

Regisztrációs díj
A regisztrációs díj egységesen 25.000 Ft + áfa/Kiállító
A társkiállítók regisztrációs díja szintén 25.000 Ft + áfa/Társkiállító
A regisztrációs díj tartalmazza a www.budapestcleaningshow.hu honlapon névvel
és logóval való megjelenést.
A regisztrációs díj vissza nem térítendő!
Bérleti díj
Beltéri kiállítási területen: 30.000 Ft + áfa/m2/2 nap
Kültéri kiállítási területen: kérjük, keressen minket egyedi ajánlatunkért.
A megadott bérleti díjak a Budapest Cleaning Show teljes időtartamára értendők.
A minimálisan foglalható terület: 6 m2.
A szigetstandok minimális bérleti területe 50 m2.
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Standépítési díj
A részleteket a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Egyéb kiegészítő szolgáltatások
kapcsolatban kérje ajánlatunkat.

(pl.

víz

és

csatornacsatlakozás)

díjával

MATISZ tagok számára: 10% kedvezményt biztosítunk a bérleti- és a
standépítési díj összegéből!
Kiállítónak való jelentkezés folyamata
Kérjük, kitöltve küldje vissza a tájékoztató végén található jelentkezési lapot (1.
sz. melléklet) az info@budapestcleaningshow.hu címre. Jelentkezését követően
kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot a további részletek egyeztetése és a
szerződéskötés miatt.
A regisztrációs díjat a szerződéskötést követően számla ellenében 8 napon belül
szükséges elutalni.
A bérleti díjat két részletben kérjük megfizetni a szerződésben foglaltaknak
megfelelően. A teljes bérleti díj, továbbá a kiegészítő szolgáltatások díjának
fizetési határideje 2018. szeptember 5.
Kiállítói területek foglalása szerződéskötési sorrendben történik. A Szervezők
fenntartják a jogot a végleges standelhelyezések esetleges módosítására.
Lemondás
Fizetési kötelezettség nélküli lemondási határidő az első bérleti díj-részlet
befizetésétől számított 15 naptári nap. Amennyiben a Kiállító a visszaigazolt
részvételét a fizetési kötelezettség nélküli lemondási határidő után, de a Budapest
Cleaning Show megnyitása előtt több mint 30 nappal mondja le, a teljes bérleti díj
50%-a kötbérként kerül felszámításra. Amennyiben a Budapest Cleaning Show
kezdetét megelőző 30. naptári napon, vagy azon belül történik a lemondás, a
kiállítási díj 100 %-a kerül kötbérként felszámításra. A lemondás attól az időponttól
érvényes, amikor a lemondó nyilatkozat Szervezőhöz írásban megérkezik, és a
Szervező annak átvételét visszaigazolta.
A Szervező fenntartja a jogot a szerződéskötésig történő árváltozásokra abban az
esetben, ha azt törvényi szabályzás változása indokolja.
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JELENTKEZÉSI LAP
BUDAPEST CLEANING SHOW 2018. október 5-6.
(Kiállítói ajánlat 1. sz. melléklete)
Kiállító adatai:
Neve: ___________________________________________________________
Székhelye: _______________________________________________________
Számlázási név: ___________________________________________________
Számlázási cím: ___________________________________________________
Levelezési címe (amennyiben eltér a székhelytől): ________________________
________________________________________________________________
Adószáma: _______________________________________________________
Cégjegyzékszáma / Nyilvántartási száma: _______________________________
Kapcsolattartó: ____________________ E-mail címe: _____________________
Telefonszáma: ______________________Weboldal: ______________________
Tisztítás-technológia
termékeivel?

mely

részterületét

/

részterületeit

képviseli

□ Takarítógépek
□ Takarító eszközök
□ Környezetbarát takarítás
□ Kezelő-, tisztító- és ápolószerek
□ Higiéniai feltöltő anyagok és adagolók
□ Tisztítás-technológiai szolgáltatást nyújtó szakcégek
□ Egyéb kapcsolódó szakterületek
Igényelt terület: _____ m2
Hol hallott a kiállításról, kinek az ajánlására jelentkezik? ____________________
Ezúton kérem, hogy biztosítsák az általam képviselt cég részvételét a Budapest
Cleaning Show-n 2018. október 5-6 között.
Kelt, _____________________, 201_. _ _. _ _.

_____________________________
Cégszerű aláírás
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Standleírás és árlista Budapest Cleaning Show
(Kiállítói tájékoztató 2. sz. melléklete)

BLOCK Stand

BASIC Stand

STANDARD Stand

Business Stand

COMFORT Stand

• Installáció fehér
falakkal (2,5 m
magas)
• Szőnyegezés
védőfóliával
• 30 cm magas fríz
tábla, frízfelírattal
• 3 m2-ként 1 db
spotlámpa
• 1 db dugaszoló aljzat
• 2 db szék
• 1 db nyitott
információs pult egy
polccal

• Installáció fehér
falakkal (2,5 m
magas)
• Szőnyegezés
védőfóliával
• világító fríz tábla,
(sarokstand esetén 2
db),frízfelírattal
• 3 m2-ként 1 db
spotlámpa
• 1 db dugaszoló aljzat

• Installáció fehér
falakkal (2,5 m
magas)
• Szőnyegezés
védőfóliával
• világító fríz tábla,
frízfelírattal
• 3 m2-ként 1 db
spotlámpa
• 1 db dugaszoló
aljzat
• 1 db asztal 4 db
székkel
• 1 db fogas, 1 db
szemetes
• 1 db nyitott
információs pult egy
polccal

• Installáció fehér falakkal
(2,5 m magas)
• Szőnyegezés védőfóliával
• világító fríz tábla,
(sarokstand esetén 2
db),frízfelírattal
• 3 m2-ként 1 db
spotlámpa
• 1 db dugaszoló aljzat
• 1 db 80x80-as vagy
120x80-as asztal
standmérettől függően
• 4 db(20 m2 fölött 6 db)
székkel
• 1 db fogas, 1 db
szemetes
• 1 db nyitott információs
pult egy polccal
• Zárható raktár 4 polcos
épített állvánnyal,

• Installáció fehér
falakkal (2,5 m magas)
• Szőnyegezés
védőfóliával
• világító fríz tábla,
(sarokstand esetén 2
db),frízfelírattal
• 3 m2-ként 1 db
spotlámpa
• 1 db dugaszoló aljzat
• 1 db 80x80-as vagy
120x80-as asztal
standmérettől függően
• 4 db(20 m2 fölött 6 db)
székkel
• 1 db fogas, 1 db
szemetes
• 1 db nyitott információs
pult egy polccal
• Zárható raktár 4 polcos
épített állvánnyal,
• 1 db hűtőszekrény,
• 1 db hidegvizes
mosogató
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Stand megnevezés
BLOCK Stand

Méret m2

2018. szeptember 5-ig megrendelve

2018. szeptember 6-tól megrendelve

min. 6, max 12

10. 800 Ft/ m2+áfa

11. 800 Ft/ m2+áfa

min. 8, max 40

12. 800 Ft/ m2+ áfa

13. 800 Ft/ m2+ áfa

min. 8, max 40

14.600 Ft/ m2+áfa

15.600 Ft/ m2+áfa

min. 8, max 40

16.000 Ft/ m2+áfa

17. 000 Ft m2/áfa

min. 15, max 60

18.900 Ft/ m2+ áfa

19.900 Ft/ m2 + áfa

BASIC Stand

STANDARD Stand

Business Stand

COMFORT Stand

Az árak az árambekötést és áramfogyasztást tartalmazzák. MATISZ tagoknak 10 % kedvezményt biztosítunk a fenti díjakból.
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