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XI. KAPOSVÁRI ÁLLATTENYÉSZTÉSI NAPOK

kán

Tenyészállat-bemutató, gép-seregszemle, gasztronómia, szakmai- és közönségprogramok

2017. szeptember 1–3.

XI.KAPOSVÁRI

Kaposvár, Pannon Lovasakadémia
1. Kiállítói adatok

ÁLLATTENYÉSZTÉSI NAPOK

(Kérjük olvasható, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!)

Cégnév:

Ügyintéző neve:

Számlázási cím:

Beosztása:
Postázási cím:

Adószám:
Bankszámlasz.:

Telefon:

Cégvezető neve:

Mobil:

Telefon:

Fax:

Fax:

E-mail:

E-mail:

Honlap:

2. Kiállítói jelenlét
Kérjük jelölje ×-szel a kívánt helyet!

KIÁLLÍTÓI CSARNOKOK
Egységár
(Ft/m )
2

Igényelt terület (min. 9 m2)
Területdíj (Ft)
Front (m) Mélység (m) Terület (m2) (terület × egységár)

Installációval ellátott stand
Octanorm elemekből

26.000,- (+ÁFA)

×

=

Installáció nélküli standterület

18.000,- (+ÁFA)

×

=

Az „A”, „C”, „T”, „J-S” területek maximális mélysége 3 méter. A „B” fedett épület maximális mélysége 5 méter.

A B C

Fedett
sátor

Fedett
épület

T JS

Tejelő
pavilon

Egységár
(Ft/m )
2

Kiállítói szabadterület (9–50 m )
Kiállítói szabadterület (51–200 m2)
Kiállítói szabadterület (201m2 -től)
Octanorm pavilon aljzattal,
szőnyegezéssel (min. 9 m2)
Installáció nélküli fedett
kukoricaházikó (9 m2)

Juh, Sertés
sátor

Kérjük jelölje ×-szel a kívánt helyet!

KIÁLLÍTÓI SZABADTERÜLETEK

2

Fedett
sátor

Igényelt terület (min. 9 m2)
Területdíj (Ft)
Front (m) Mélység (m) Terület (m2) (terület × egységár)

8.000,- (+ÁFA)
7.000,- (+ÁFA)
6.000,- (+ÁFA)

×
×

=
=

×

=

23.000,- (+ÁFA)

×

=

10.000.- (+ÁFA)

×

=

G K Sz

Mezőgazdasági Kisállatgépkiállítás bemutató

Szabadtéri
kiállítók

A feltüntetett árak a berendezést, az egyéb szolgáltatások díját, a regisztrációs díjat nem tartalmazzák! A területdíjak 3 napra vonatkoznak.
A jelentkezési határidő utáni megrendelés esetén 2017. augusztus 1-ig a felár +15%, utána +30%. Az Octanorm elemekből épített stand az alábbi elemeket
tartalmazza: 2,5 m magas fehér határolófalak, 1db frízpanel, 1db frízfelirat, 3 m2-ként 1db spotlámpa, napi takarítás, műszaki ügyelet.

3. Egyedi stand esetén a stand kivitelezőjének neve és elérhetőségei

4. Regisztrációs díj
Regisztrációs díj:

(KÖTELEZŐ!)

54.000 Ft (+ÁFA)

A regisztrációs díj az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2.5 pontjában meghatározott szolgáltatásokat
tartalmazza.
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5. Frízfelirat
A frízfelirat alapesetben a kiállító cég nevét tartalmazza, amelyet Octanorm
egységstand esetében az egységstand ára tartalmaz.
Megnevezés

Egységár (Ft/db)

Egyéb esetben a frízfelirat ára:
(max. 20 karakter)

12.000,- (+ÁFA)

A frízfelirat szövege:

Megrendelem

Embléma készítése egyedi megállapodás alapján:

6. Berendezések
Megnevezés

Méret és tulajdonság

Szék

Ár (Ft+ÁFA)

Egységár (Ft/db) Mennyiség (db)

(egységár × mennyiség)

fekete kárpitozott ülés, krómozott fém láb

3.200,- (+ÁFA) ×

=

Bárszék

fekete műbőr ülés, krómozott fém láb,

4.900,- (+ÁFA) ×

=

Asztal

70 × 70 cm fehér fedlap, fehér lábak

5.600,- (+ÁFA) ×

=

100 x 50 x 105 cm

9.200,- (+ÁFA) ×

=

100 x 50 x 105 cm

13.500,- (+ÁFA) ×

=

Információs pult (íves)

R=1,5 m

16.000,- (+ÁFA) ×

=

Üvegvitrin (Octanorm)

100 x 50 x 250 cm

17.000,- (+ÁFA) ×

=

Raktár harmonikaajtó

fehér PVC

9.300,- (+ÁFA) ×

=

Octanorm elválasztófal

95 x 238 cm fehér

6.000,- (+ÁFA) ×

=

Álló

2.200,- (+ÁFA) ×

=

Normál

1.000,- (+ÁFA) ×

=

Polc

1 fm

4.400,- (+ÁFA) ×

=

Aljzatolás
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1m

3.000,- (+ÁFA) ×

=

Szőnyegezés

1 m2

3.000,- (+ÁFA) ×

=

Hűtőszekrény

120 literes

21.000,- (+ÁFA) ×

=

5x5m

99.000,- (+ÁFA) ×

=

80 × 44 x 71 cm

12.000,- (+ÁFA) ×

=

2x2m

60.000,- (+ÁFA) ×

=

Információs pult
Információs pult (zárható)

Fogas
Papírkosár

Party sátor (aljzat nélkül)
Tárolószekrény
Faház
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7. Elektromosság
Megnevezés

Egységár (Ft/db)

Ár (Ft+ÁFA)

Mennyiség (db)

(egységár × mennyiség)

Elektromos csatlakozás fogyasztással (1 fázis, 0–2 kW)

36.000,- (+ÁFA) ×

=

Elektromos csatlakozás fogyasztással (3 fázis, 5–12 kW)

42.000,- (+ÁFA) ×

=

Elektromos csatlakozás fogyasztással (3 fázis, 12 kW felett)

49.000,- (+ÁFA) ×

=

8. Rakodási szolgáltatás
Megnevezés
Villás emelő anyagmozgatáshoz

Egységár (Ft/óra)

Ár (Ft+ÁFA)

Mennyiség (óra)

23.000,- (+ÁFA) ×

(egységár × mennyiség)

=

9. Belépőjegy és parkolás
A regisztrációs díj 4 db állandó kiállítói belépőt, 1 db állandó parkolójegyet és 2 db belépőjegyet tartalmaz a kiállítói fogadásra.
További rendelések

Ár (Ft+ÁFA)

Egységár (Ft/db) Mennyiség (db)

(egységár × mennyiség)

Állandó kiállítói belépő (3 napra érvényes)

2.400,- (+ÁFA) ×

=

Állandó kiállítói parkolójegy (3 napra érvényes)

2.400,- (+ÁFA) ×

=

Jegy a kiállítás állófogadására

7.000,- (+ÁFA) ×

=

Amennyiben nem hozzák magukkal
az elküldött jegyeket, úgy azokat
csak újrafizetéssel tudjuk pótolni!
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10. Katalógus

(KÖTELEZŐ!)

A katalógus bejegyzés költségét a
Regisztrációs díj tartalmazza.
A Jelentkezési lapon megadott kiállítói adatok mellett további 3 sor tevékenységi kör leírására van lehetőség.

Tevékenységi kör:

KATALÓGUS ADATOK
Vágott méret: 210 x 297 mm.
Anyagleadás e-mailben az alábbi címre:
(marton.gyongyi@magyarmezogazdasag.hu)

Katalógus hirdetések

LEADOTT ANYAGOK PARAMÉTEREI
Cégembléma: 300 dpi felbontással JPG
vagy PDF; szöveg: Word formátumban.

Cégembléma elhelyezése

A katalógus lapzártája: 2017. júli. 15.

Mennyiség

Egységár (Ft/db)

Ár (Ft+ÁFA)

(db)

(egységár × mennyiség)

6.000,- (+ÁFA) ×

=

1/1 oldal, színes

150.000,- (+ÁFA) ×

=

1/2 oldal, színes

90.000,- (+ÁFA) ×

=

11. MMG-Gép-Piac
A XI. Kaposvári Állattenyésztési Napok kiállítás hivatalos lapja az MMG-Gép-Piac.
Megjelenik kb. 22.000 példányban, a Magyar Mezőgazdaság és a Kertészet és Szőlészet piacvezető hetilapok mellékleteként.
MMG-piac
felületek

Egységár
Címlap (Ft/db)

Egységár
Belső oldalak (Ft/db)

Egységár
Hátsó borító (Ft/db)

430.000,- (+ÁFA)

310.000,- (+ÁFA)

390.000,- (+ÁFA)

×

=

1/2 oldal

190.000,- (+ÁFA)

230.000,- (+ÁFA)

×

=

1/4 oldal

130.000,- (+ÁFA)

×

=

1/8 oldal

94.000,- (+ÁFA)

×

=

1/1 oldal

Mennyiség

Ár (Ft+ÁFA)

(db)

(egységár × mennyiség)

12. Online megjelenési lehetőség a kiállítás hivatalos online médiafelületén
A www.magyarmezogazdasag.hu Agrárhírportál a XI. Kaposvári Állattenyésztési Napok kiállítás hivatalos online médiapartnere.
Adjon hírt a kiállításon forgalmazott termékeiről, akcióiról a www.magyarmezogazdasag.hu Agrárhírportál segítségével! Küldje el a kívánt
szöveget e-mailben a marton.gyongyi@magyarmezogazdasag.hu
Megnevezés
Egységár (Ft/db) Megrendelem
e-mail címre WORD formátumban, valamint egy képet (300 dpi felbontásban JPG, vagy TIF formátumban). A cikk szövegének terjedel- Megjelenés a www.magyarmezogazdasag.hu
264.000,- (+ÁFA)
Agrárhírportálon
me maximálisan 800-850 karakter lehet.

13. Reklámfelületek
Megnevezés
Molinó elhelyezése a kiállítás területén
Molinó elhelyezése a fedett lovarda területén
Reklámspot a fedett lovarda kivetítőjén

Egységár (Ft/db)

Mennyiség (db)

Ár (Ft+ÁFA)

40.000,- (+ÁFA)

×

=

60.000,- (+ÁFA)

×

=

20.000,- (+ÁFA /15mp) ×

=

(egységár × mennyiség)

A szervező igény esetén vállal standtervezést, standdekorációt és építést, valamint segédkezik egyedi reklámok kialakításában is.
Egyedi megállapodás alapján árajánlatot kérek:

14. Jelentkezés
Jelentkezés a cégszerűen aláírt Jelentkezési Lap postai úton, vagy Faxon történő visszaküldésével és a részvételi költségek befizetésével lehetséges, mely a szervező által küldött számla alapján a Magyar Mezőgazdaság Kft.-nek Magyar Takarékbankszövetkezeti
Bank Zrt. 11500092-11073622 számú számlájára történjen. A Jelentkező/kiállító a Jelentkezési Lapban található Általános Szerződési feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A kitöltött és cégszerűen aláírt Jelentkezési Lap a továbbiakban a két fél között szerződésként szolgál.
Kelt:

Magyar Mezőgazdaság Kft.

1141 Budapest XIV, Mirtusz utca 2.
Telefon: 273-2300 Fax: 470-0410
Horváth Roland marketingvezető
Mobil: 06-30-2355-096
E-mail: marketing@magyarmezogazdasag.hu
Web: www.kaposvarinapok.hu

,

év

hó

nap.

Cégszerű aláírás:

A Jelentkezés végső határideje: 2017. július 1.
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Általános szerződési feltételek
1. A szerződés tárgya

4. Fizetési feltételek, birtokbavétel

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képzik a Magyar Mezőgazdaság Sajtó Reklám Propaganda Kft. (1141 Budapest, Mirtusz u. 2.; Cg 0109-163183; adószám: 10687583-2-42) (a továbbiakban mint Szervező), valamint
az általa a Kaposvári Egyetem és a Pannon Lovas Akadémia területén (a továbbiakban mint Helyszín) megrendezésre kerülő Kaposvári Állattenyésztési Napokon (a
továbbiakban mint Kiállítás) kiállító fél (a továbbiakban mint Kiállító, együttesen
Felek) között létrejött szerződésnek.

4.1. A Regisztrációs díj, a Helydíj és valamennyi Helyszíni szolgáltatás a számlán megállapított fizetési feltételek szerint fizetendő. Késedelmes fizetés esetén a Szervező
a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámolására
jogosult. A kiegyenlítést legkésőbb a Standépítés megkezdésekor, a kiállítói regisztrációnál igazolni kell.

1.2. A Szerződés alapján a Szervező vállalja, hogy a Kiállító rendelkezésére bocsátja
a Jelentkezési lapon körülírt kiállítóteret (Stand terület), a Kiállító pedig ennek,
továbbá a Jelentkezési lapon feltüntetett egyéb kiegészítő szolgáltatások ellenértékét (Helydíj) a 4. pontban meghatározott feltételekkel fizeti ki. A Kiállító
választása alapján a Szervező vállalja a Stand terület felépítményének (Stand)
megépítését (Standépítést) is, melynek ellenértékeként a Kiállító a Jelentkezési
lap 4. pontjában meghatározott díjat (Standépítési Díj) fizet.
2. A szerződés létrejötte
2.1. A szerződés létrejötte szempontjából a Szervező ajánlati felhívásának minősül a
Kiállító részére a Jelentkezési lap megküldése.
2.2. A Kiállító ajánlatának minősül a Jelentkezési ív Kiállító által cégszerűen aláírt példányának megküldése a Szervező részére. A jelentkezési íven a Kiállító semmilyen
feltétel vagy fenntartást nem köthet ki, és ajánlatához az ÁSZF 2.6 pontjában
meghatározott nyilatkozatának megtételéig (Stand terület kijelölés) kötve van.
2.3. A Jelentkezési lap 2.2 pontjában meghatározottak megküldésével a Kiállító elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2.4. A Szervező a Jelentkezési lap kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül a
Kiállító részére elküldi a Regisztrációs díjat tartalmazó számlát. Az érvényes jelentkezés feltétele a cégszerűen aláírt Jelentkezési lap, valamint a Regisztrációs
díj befizetése.
2.5. A Regisztrációs díj összege 54.000 Ft, amely magában foglalja a Kiállító nyilvántartásba vételét, felelősségbiztosítását az 5. pontban meghatározott feltételekkel,
valamint Kiállító ajánlatában megjelölt Stand terület kijelölést. A regisztrációs díj
tartalmazza továbbá a Kiállítói katalógusba történő bejegyzést, továbbá 4 db kiállítói belépőt, 1 db parkolójegyet, 2 db jegyet a kiállítói fogadásra (7000 Ft+áfa/
jegy), valamint a standok napi takarítását.
2.6. A Szervező a Stand terület kijelöléséről indoklási kötelezettség nélkül határoz. A
Szervező a Stand terület kijelöléséről hozott döntését közli a Kiállítóval, és legkésőbb ekkor megküldi az Általános üzemeltetési és működési szabályzatot (a
továbbiakban ÁÜMSZ) és a helyszínrajzot, melyek szintén a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képzik. A Kiállító a standkijelölő döntés mellékletét képző
helyszínrajz kézhez vételét követő 8 munkanapon belül jogosult írásban jelezni
a Szervező felé, hogy a kijelölt Standot nem fogadja el. A határidő lejártával és a
Kiállító ajánlatának fentiek szerinti elfogadásával a szerződés létrejön. A Szervezőt
nem terheli ajánlatelfogadási kötelezettség. A 8 munkanapos határidőben, írásban érkezett jelzéseket a Kiállító részéről érkezett módosított ajánlatnak kell tekinteni, amelyre a Szervező annak kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül
köteles írásban válaszolni. Amennyiben a Kiállító módosított ajánlatát a Szervező
elfogadja, a Felek között a szerződés módosított tartalommal létrejön.
3. Megjelenési szabályok a Kiállításon
3.1. A Szervező által kijelölt Stand területet a kiállító önhatalmúlag más kiállítóval
nem cserélheti el, más kiállítóval való megállapodással nem növelhető, nem adható tovább és kizárólag a Szervező előzetes hozzájárulásával változtatható meg
bármely módon.

4.2. A Helyszíni szolgáltatások számláinak ellenértékét a rendezvény bezárásáig ki kell
egyenlíteni.
4.3. A Regisztrációs díj, a Helydíj és a Helyszíni szolgáltatások díja ellenértékének kötelezettje csak a Kiállító lehet. Szerződéses jogviszony csak a Szervező és a Kiállító
között jöhet létre.
4.4. A Szervező valamennyi szolgáltatás komplex szolgáltatásnak minősül, ezért 27%
általános forgalmi adó terheli.
5. Biztosítás
5.1. A Regisztrációs díjban foglalt felelősségbiztosítás megtéríti a Kiállító részéről felmerült véletlen-váratlan formában (balesetszerűen) bekövetkező személyi sérüléses és megbetegedéses, haláleseti, dologi és szennyezési károkat. A kártérítés
felső határa 5.000.000 Ft káreseményenként. Az önrészesedés mértéke 10%, de
legalább 100.000 eFt.
5.2. A Kiállító, vagy megbízottjának a feladata, hogy a kiállítási tárgyak, valamint minden más eszköz szabályszerűen biztosítva legyenek a Kiállítás ideje alatt, valamint
a szállítás és a szerelés során, mert ezekért a Szervező felelősséget nem vállal!
5.3. A biztosítás nem fedezi a kötbért, bírságot és egyéb büntetést, valamint a gazdasági (üzemszüneti) veszteségeket (pl: elmaradt haszon). Személyi vagy dologi
károk esetében a Szervező felelőssége minden esetben a szándékosságra és a
nagyfokú hanyagságra korlátozódik.
5.5. A Szervező nem vállal felelősséget a Kiállítás elmaradásáért, helyszínének áthelyezéséért, illetve az időpont eltolódásáért, ha arra vis maior következtében kerül
sor.
6. Lemondás, reklamáció, jogviták, a szerződés részei
6.1. Az érvényes jelentkezést követő lemondás esetén a Regisztrációs díj kötbérként
illeti meg a Szervezőt.
6.2. Amennyiben a Kiállító részvételét a szerződés létrejöttét követően és a rendezvény
nyitása előtti 30. nap közötti időszakban mondja le, a helydíj 50%-át, ha a 30. nap
és a 10. nap között mondja le, a helydíj 80%-át, 10. nap után a Helydíj 100%-át
tartozik kötbér címén megfizetni. A Kiállító részéről történő lemondás csak írásban, a Szervező részére igazolható módon megküldve érvényes. A lemondás attól
az időponttól érvényes, amikor a lemondó nyilatkozat a Szervezőhöz megérkezik.
6.3. A Kiállítónak a rendezvény szervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével stb.
kapcsolatos reklamációit a kiállítás bezárásáig, számlázással kapcsolatos észrevételeit pedig a számla fizetési határidejének lejártáig írásban be kell jelentenie a
Szervezőnek. A megadott határidők után érkező reklamációkat a Szervező nem
tudja figyelembe venni.
6.4. A Felek esetleges vitáikat igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem
vezet eredményre a Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki jogvitáik esetére.
6.5. A Felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képzik az ÁSZF, az ÁÜMSZ, a Jelentkezési lap, továbbá a Felek között létrejött egyéb írásbeli nyilatkozatok.

3.2. A Kiállító csak az előzetesen közzé tett termékek, termékcsoportok és szolgáltatások bemutatására jogosult. Amennyiben a kiállított tárgy a termékcsoportok szerinti besorolásnak nem felel meg, azt a Szervező a Kiállító költségére és veszélyére
eltávolíttathatja.
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