Szponzori és kiállítói jelentkezési lap
______

Cégnév:
Irányítószám:

Helység:

______

Utca:

______

Tel.: ________________________________ Adószám:

______

E-mail:

______

Kontakt személy:

1. Szponzori csomagok
950.000 Ft+ÁFA

□

1. a táskát a szponzor biztosítja

450.000 Ft+ÁFA

□

2. a táskát a szervezők biztosítják

650.000 Ft+ÁFA

□

1. a nyakpántot és tokot a szponzor biztosítja

550.000 Ft+ÁFA

□

2. a nyakpántot és tokot a szervezők biztosítják

650.000 Ft+ÁFA

□

300.000 Ft+ÁFA

□

250 000 Ft+ÁFA

□

Arany csomag (Mobil applikáció)
Ezüst csomag #1 (Konferencia táska)

Ezüst csomag #2 (Nyakpánt)

Bronz csomag (Általános megjelenés)

2. Kiállítás
4 m2 –es terület

3. Hirdetési lehetőség
Egy oldalas színes hirdetés A5 méretben a programfüzetben

100.000 Ft+ÁFA

□

A4 méretű szórólap a konferencia táskában

100.000 Ft+ÁFA

□

A fenti támogatói csomagokra a jelentkezni ezen jelentkezési lap kitöltésével, írásos formában, a
szponzori/kiállítói csomag megjelölésével a Szervező Irodához intézett levélben lehet 2018. február 28-ig. A
támogatói csomagok tartalma a szervezők részéről ajánlattételnek minősül. Ennek írásos elfogadása a szponzor
részéről a szerződés létrejöttét eredményezi. A támogatói csomagok díja az ÁFÁ-t nem tartalmazza. A szponzori
és a hirdetési díjak befizetésének határideje 2018. március 15. A szervezők fenntartják a jogot és a lehetőséget,
hogy a meghirdetett támogatói csomagoktól eltérő megállapodást kössenek a szponzorral, amennyiben ez a
felek kölcsönös érdekeit szolgálják.
A jelentkezési lap megküldése után támogató részéről visszalépés nem lehetséges, mivel az ellenszolgáltatást
(kommunikációt a résztvevők felé) a szervező iroda azonnal megkezdi. Visszalépésre támogató csak abban az
esetben jogosult, ha a konferencia szervezője az ajánlatban foglalt szolgáltatásokat a támogatónak önhibájából
eredően nem biztosítja. Amennyiben a támogató által választott csomag már foglalt, úgy az iroda azonnal
tájékoztatja partnerét erről, és ebben az esetben más támogatói csomagot ajánlhat fel.
Kiállítási terület megrendelése esetén a standhely kizárólag akkor foglalható el, ha annak ellenértéke 2018.
március 15-ig a szervezők számlájára beérkezett. A megrendelt kiállítási terület díjmentesen 2018. február 28ig mondható vissza. Február 28. után a teljes terület díja fizetendő.

Alulírott kijelentem, hogy a szponzori és kiállítási csomagok tartalmát valamint a részvétel
feltételeit ismerem és elfogadom.

Dátum: _____________________________

___________________________________
Cégszerű aláírás és bélyegző

Jelentkezés, kapcsolatfelvétel
Diamond Congress Kft.
Kontakt: Bánfalvi Gabriella
1255 Budapest, Pf. 48.
Tel.: 06 1 214-7698
E-mail: gbanfalvi@diamond-congress.hu

www.mel2018.hu

