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CÉGES MEGRENDELŐLAP 

 

Visszaküldendő a K&M Congress Kft. címére: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 75. 

telefax: (1) 301-2001, e-mail: info@kmcongress.com 

 

 

A kiállító neve* .................................................................................................................................................  

 

Levélcím*: .........................................................................................................................................................  

 

Telefon: .......................................... .Telefax: ......................................... .Email: ..............................................  

 

Bankszámlaszám*: .. .........................................................................................................................................  

 

Adószám*:  ........................................................................................................................................................  

 

Ügyintéző:.. .......................................................................................................................................................  

*a számviteli törvény értelmében az adat feltüntetése a számlán kötelező 

 

 

A konferenciára megrendeljük az alábbiakat: 

 

 .............. m2 kiállítási terület installáció nélkül 200 EUR + ÁFA/m2 

A díj tartalmazza egy fő cégképviselő regisztrációs díját. Minimálisan rendelhető terület: 6 m2 

 .............. színes hirdetés borítóoldalon (2., 3., 4) 750 EUR + ÁFA/ oldal 

 .............. színes, belső elhelyezésű hirdetés 600 EUR + ÁFA/ oldal 

 .............. hirdetés a mobilapplikációban 600 EUR + ÁFA/ oldal 

 .............. típus szórólap 600 EUR + ÁFA/ típus 

 .............. cégszimpózium / szponzorált előadás (10 perc) 1 200 EUR + ÁFA/ típus 

 .............. cégszimpózium / szponzorált szimpózium (30 perc) 1 900 EUR +ÁFA/ típus 

 .............. cégszimpózium / szponzorált szimpózium (60 perc) 3 500 EUR + ÁFA/ típus 

 .............. workshop/tréning 30 perces idősáv esetén 1 200 EUR + ÁFA/ típus 

 .............. workshop/tréning 60 perces idősáv vagy ismételt program esetén 1 700 EUR + ÁFA/ típus 

 .............. roll up vagy molinó kihelyezése 600 EUR + ÁFA/ db 

 

 

Platina szponzor   ............................................. EUR + ÁFA 

Arany szponzor  ............................................. EUR + ÁFA 

Ezüst szponzor  ............................................. EUR + ÁFA 

Bronz szponzor  ............................................. EUR + ÁFA 
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Helykijelölés 

 

A végleges hely kijelölése a megrendelések beérkezésének sorrendjében és a többi kiállítói igény 

figyelembevételével történik. A kiállítók csak az előzetesen megrendelt, és számukra visszaigazolt területet 

használhatják. 

 

Fizetési feltételek 

 

A szolgáltatások díjának 50%-a a megrendelés beérkezésekor, a teljes összeg 2023. május 1-ig, a megküldött 

számlák ellenében fizetendő. Az előleg- és végszámlák kiállítása a számviteli törvénynek megfelelően 

történik. A megrendelt területet csak azok a cégek vehetik igénybe, akik a számlákat kiegyenlítették. 

Késedelmes fizetés esetén a kötbér mértéke: 20%. 

A kongresszusi programba csak azok a kiállítók és támogatók kerülnek be, akik a nyomdai lapzártáig 

kiegyenlítették számláikat. 

 

Lemondás 

 

Ha a Megrendelő eláll kiállítási szándékától, az alábbi fizetési feltételek lépnek életbe: 

A lemondás időpontja: Megrendelő fizetési kötelezettsége: 

• 2022. december 18-ig • fizetési kötelezettsége nincs 

• 2022. december 19 és 2023. március 18 között • a díjak 50%-át köteles megfizetni 

• 2023. március 18. után • a teljes díjat köteles megfizetni 

 

Felelősség 

 

A kiállítás ideje alatt a kiállító felelős a kiállítási tárgyakért és a kiállító cég munkatársai által okozott 

károkért. Amennyiben a kiállító biztosítást köt, ezt olyan módon kell megtennie, hogy sem a kongresszus 

szervezőit, sem a K&M Congress Kft-t kártérítési felelősség ne terhelje. 

 

 

A kitöltött, cégszerűen aláírt és visszaigazolt megrendelőlap szerződésnek minősül. 

A szervezők fenntartják a járványügyi helyzettel kapcsolatos intézkedésekből következő 

változtatás jogát. 

 

A fenti feltételeket elfogadom, és a fent leírt szolgáltatásokat megrendelem. 

 

 

 

 

 

 

 …………………………….. …………………………….. 

 Dátum Cégszerű aláírás 


