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KIÁLLÍTÁSI,  HIRDETÉSI, SZPONZORÁLÁSI  JELENTKEZÉSI  LAP
(kérjük 2009. augusztus 1-ig visszaküldeni)

Ezúton jelentjük be igényünket a fenti kongresszushoz kapcsolódó alábbi szolgáltatásokra. Tudomásul vesszük, 
hogy a területkiosztást az arra kijelölt technikai szervező végzi, figyelembe véve a rendezvénynek legjobban 
megfelelő szempontokat. Az alábbi díjak nem tartalmazzák a kiállító személyek regisztrációját a konferenciára 
és a társasági programokra. 

CÉGNÉV:...........................................................................………………………………........................................………..

CÍM:.................................................…………………………………………………………..................................……..…….

KAPCSOLATTARTÓ NEVE:……..........................................................................................................................…..…..

TEL:......................................FAX:...........................................E-MAIL:................................................................………..

1.) KIÁLLíTÁS
Kiállítási terület
Alapfelszerelés: egy asztal + két szék 60.000.-Ft/m2+ÁFA Igényelt terület: ................ (min. 4 m2)

2.) HIRDETÉS A PROGRAMFÜZETBEN - A5 méretben 4 színnyomással

a.) Első belső vagy hátsó külső borító: HUF 100.000.-+ÁFA     

b.)  Hátsó belső borító:                         HUF   80.000.-+ÁFA    
c.) Hirdetés a füzetben:     HUF   50.000.-+ÁFA   
d.) Szóróanyag  táskában:     HUF   50.000.-+ÁFA   
3.) TERMÉKBEMUTATÓ SZIMPÓZIUMOT KÍVÁNOK TARTANI                  

    10 perc                                        30 perc       45 perc               
A termékbemutató szimpózium megtartására egy másfélórás előadás keretében biztosítunk lehetőséget 
interaktív módon.Kérjük, hogy a részletek megbeszélése végett vegye fel a kapcsolatot Prof. Zeher Margittal. 
(Tel.: /52/-320-519 ; titkarsag@makit.hu)
10 perces előadás ára:  HUF 100.000.- + ÁFA

4.) MÁS FORMÁBAN KÍVÁN  A CÉGEM RÉSZTVENNI       
Megnevezése:.........................………...............................................................................................……………..

Kiállítási és hirdetési díj befizetése: A díjakat számlánk kézhez vétele után 8 napon belül 
bankátutalással kérjük kiegyenlíteni. Kérjük, hogy az alábbiakban adja meg a számla címzettjének adatait 
(nevét, címét, ügyintéző nevét, stb.)
………………........................................................................................................................................................
......................…………………..............................................................................................................................
Figyelem: Jelentkezésüket csak a kiállítási és hirdetési díj befizetése után tudjuk véglegesíteni.
Lemondási feltételek: A részvétel lemondását 2009. augusztus 1-ig, 25%-os adminisztratív díj levonásával 
tudjuk elfogadni. Az ezen időpont után beérkező lemondásokat nem áll módunkban figyelembe venni és 
visszautalni. 
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