RÉSZTVÉTELI, KIÁLLÍTÓI ÉS SZPONZORI JELENTKEZÉSI LAP

34. HŰTŐ-, KLÍMA- és HŐSZIVATTYÚ-TECHNIKAI
HKVSZ SZERVIZKONFERENCIA
2018. november 21-23.
Thermal Hotel VISEGRÁD (2025 Visegrád, Lepence-völgy hrsz 1213)
Jelentkezési határidő: 2018. november 9-ig folyamatosan, ezt követően 10.000,-+áfa/megrendelő késői
regisztráció többletköltségét számítjuk fel!

Számlafizető cég neve: ….………………..………………………………….......HKVSZ-tag:
Város: ......................................Cím: ...........................................…………Irányítószám: ………
adószám: ……………………………e-mail: ..............................................…………………….
1.

Résztvevők neve (kérjük, jelölje, ha napijegy – N1, N2, N3 –, kísérő hozzátartozó (K), vagy 12 éven aluli gyermek (Kgy):
4.

2.

5.

3.

6.

Résztvételi díjak
Teljes konferencia nem tagoknak (3 nap, 2 éj, teljes ellátás, gálavacsorával, kétágyas szoba)
Teljes konferencia HKVSZ-tagoknak (tagdíjtartozás esetén nem érvényes!)
Közeli hozzátartozó kísérő
Gyermek kísérő 12 év alatt (gyermek 6 év alatt díjtalan, 12 év felett felnőtt kísérőnek számít)
Napijegy bármely választott napra (ebédet, frissítőket tartalmaz, de vacsorát és szállást nem!)
Napijegy tagnak bármely választott napra (tagdíjtartozás esetén nem érvényes!)
Ünnepélyes gálavacsora program önállóan (konferencia-résztvétel és szállás nélkül)
Egyágyas felár
Kiegészítő szállásdíj (pl. napijegy mellé, 2ágyas szobában, vagy kedd v. péntek este)

Ft+áfa/fő
128.000,- Ft+áfa/fő
92.000,- Ft+áfa/fő
75.000,- Ft+áfa/fő
35.000,-Ft+áfa/fő
24.000,- Ft+áfa/fő/nap
18.000,- Ft+áfa/fő/nap
25.000,-Ft+áfa/fő
8.000,-ft+áfa/fő/nap
17.000,-ft+áfa/fő/éj

Kód
NK
TK
K
Kgy
N1/N2/N3
N1/N2/N3
G
E
Á

Szponzorcsomagok és tartalma – kérjük, a „megrendelem” rovatban X-szel jelölje:
típus
arany

stand
9nm

résztvevők
3 fő

ezüst
9nm
2 fő
bronz
6nm
1 fő
egyéb promóciós lehetőségek

egyebek
molínó elhelyezése az előadóteremben; promóciós anyag a
konferenciacsomagban és helyszínen;
promóciós anyag a konferenciacsomagban és helyszínen
promóciós anyag a konferenciacsomagban és helyszínen

csomagár
800.000,-Ft+áfa

550.000,-Ft+áfa
350.000,-Ft+áfa
külön megállapodás szerint!

megrendelem!

érdekel!

Kiállítási és egyéb promóciós megjelenések – kérjük, a „megrendelem” rovatban X-szel jelölje:
ár
megrendelem!
6nm stand
1db asztal, 2db szék, 1db info-pult, polcok igény szerint
200.000,-Ft+áfa
9nm stand
1db asztal, 2db szék, 1db info-pult, polcok igény szerint
280.000,-Ft+áfa
frízfelirat:
saját installáció esetén maximálisan igénybe vehető terület: 9nm
120.000,-Ft+áfa
szórólap terjesztése a helyszínen (kiállítók, szponzorok részére inkluzív!)
80.000,-Ft+áfa
promóciós előadás (15perc); szórólap a konferenciacsomagban
80.000,-ft+áfa
roll up kihelyezés
40.000,-ft+áfa/db/nap
standon kívül elhelyezett roll up vagy egyéb tárgy kiállítók esetén
15.000,-ft+áfa/db/nap
önálló info-pult, 1db szék
80.000,-ft+áfa/nap
A kiállítási standok Octanorm-panelekből épített egységstandok, egységes frízfelirattal, standvilágítással, igény
szerint polcokkal, és 1db pulttal. Amennyiben 1x1m-es zárható tárolót igényel, kérjük, külön jelezze!
Figyelem! A kiállítói díj kizárólag a standbérletre vonatkozik! Kérjük, feltétlenül regisztráljon résztvevőként is, vagy
rendeljen szponzorcsomagot! A kedvezményes teljes résztvevői csomag csak teljes konferencia-megrendelés esetén
érvényes; rész-megrendelés esetén minden költség (szállás/napijegy/gálavacsora) tételesen kerül felszámításra!
A megrendelt szolgáltatások fizetéskötelesek, melyről a HKVSZ díjbekérőt küld feltüntetve a közvetített szolgáltatások költségeit!
Esetleges lemondásokat kizárólag írásban legkésőbb november 9-ig fogadunk el; ezt követő lemondás esetén a díjak 50%-a
kifizetendő, illetve meg-nem-jelenés esetén a megrendelt szolgáltatás 100%-ban kifizetendő.

Kapcsolat: Berzy Judith tel/fax: 201-7137, e-mail: berzy.judith@hkvsz.hu, info@hkvsz.hu.

Jelentkezés dátuma: …………………………

Cégszerű aláírás: ...................................................................

