
 

 

2019. szeptember 6-8. 
Városi Sportközpont 

Komló, Eszperantó tér 1. 

Kedves Kiállító! 

A 21. Komlóért Expo is a város vezetésének támogatásával kerül megrendezésre a Komlói Városi 
Sportközpontban. Az rendezvény nagy népszerűségnek örvend a térségben és Baranya megyében. A 
kiállítás és vásár célja a közösségépítés mellett, a helyi és a régiós vállalkozások népszerűsítésének 
megfelelő színtér biztosítása. 

A évről évre közel 10.000 látogatót vonzó Komlóért Expo-n a környező és Komló járás települései 
lehetőséget kapnak a bemutatkozásra, valamint vállalkozások, szolgáltatók, közüzemek, és a 
városban és a régióban működő hatóságok, pénzintézetek, kézművesek széles köre is képviselteti 
magát. 

A háromnapos rendezvényen partnereink színvonalas bemutatkozása mellett üzletkötésre és 
kapcsolatépítésre is alkalmuk nyílik, továbbá a kiállítók megismertethetik termékeiket, 
szolgáltatásaikat a lakossággal és a fogyasztókkal. 

Hagyományosan az általános bemutatkozáson kívül a kiállítói feladatok közé vesszük a standokon 
vagy a színpadon valamilyen speciális, a látogatóknak készült attrakció kivitelezését.  
(Pl.: termékbemutató; termék-kostoló; kézműves termékek (mintadarabok) helyszínen történő elkészítése; a standokon 

kérdőívek kitöltetése, kvízjátékok és vetélkedők szervezése Komlóról vagy az adott cégről; amennyiben, mint település 

kiállítójaként vesz rész, az adott helység szokásainak, zenéjének, néptáncának bemutatása; stb.).  

Az ünnepi megnyitó alkalmával külön köszöntjük és díjat adunk át azoknak a szervezeteknek, 
szervezőknek és személyeknek akik az elmúlt egy évben sikeres közösségi rendezvényeket 
bonyolítottak le a városban, vagy tevékenységükkel, tágabb környezetük elismerését is kiváltották. 

A Komlóért Expo színes és változatos kísérőprogramokat kínál a látogatók számára (helyi amatőr 
csoportok bemutatói, szépségverseny, kulturális rendezvények, stb.), mely iránt a nagyközönség 
részéről jelentős az érdeklődés. 
A média képviselői is minden évben jelen vannak a rendezvényen (pl.: megyei, helyi újságok, 
televíziók és rádiók tudósítói, stb.). 

A 21. Komlóért Expo, a kísérő-programokkal együtt, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan 
díjmentesek a látogatók számára. 

Tisztelettel várjuk régi és új partnereink jelentkezését!  

Komló, 2019. 05. Ferenczy Tamás 
 ügyvezető igazgató 
 Fair- Expo Kft. 
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                                                    JELENTKEZÉSI LAP   (21. Komlóért Expo, 2019. szeptember 6-8.) 

 

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 10. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk el. A 
jelentkezési lapot (előzetes nyomtatást követően) kitöltve, aláírva és beszkennelve kizárólag elektronikus úton 
a fairexpo@fairexpo.hu e-mail címre várjuk. 

A KIÁLLÍTÓ CÉG ADATAI (Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!) 

Kiállító cég neve:  
Címe:  
Tel.: Fax:  
E-mail: Web:  
Cégvezető: Titulusa:  
Kapcsolattartó: Beosztása:  
Tel.: E-mail:  

A számlára az alábbi cím kerüljön: 

Cég neve:  
Címe:  
Bankszámlaszáma: Adószáma:  

REGISZTRÁCIÓS DÍJ: 15.000 Ft +Áfa (Tartalma: takarítás, területőrzés: zárástól nyitásig.) 

A STANDON/SZÍNPADON TERVEZETT ATTRAKCIÓ MEGNEVEZÉSE (max. 20 perc):  

  

FRÍZFELIRAT ÁRA: 6.000 Ft/db + Áfa (íves frízpanel, 150 cm, szélein 30 cm, közepén 50 cm, egységes betűkkel, 
embléma nélkül)  

FRÍZFELIRAT SZÖVEGE (Kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!): 

  

TERÜLETIGÉNYLÉS 

Épített alapstand terület (áraink az áfát nem tartalmazzák, az installáció típusa: szinterezett fehér octanorm) 

Épített alapstand típusai 
Minimálisan rendelhető 

terület Területdíj 
Igényelt 

mennyiség 

Sorstand 4 m
2
 6.000 Ft/ m

2
 m

2
 

Sarokstand 6 m
2
 9.500 Ft/ m

2
 m

2
 

Fejstand 12 m2
 11.000 Ft/ m2 m2 

Szigetstand 24 m2
 12.000 Ft/ m2 m2 

Áram-igény (2,3 kW, 1 db hármas 
elosztóval, fogyasztással) 

 
14.000 Ft db 

Épített alapstand tartalmazza: Területdíjat, határoló falakat, standonként: 1db információs pultot, 1db 
asztalt, 2db széket és 1 db szemetes kosarat.  

Kijelentjük, hogy a jelentkezési lapon valamint a szerződés, részvételi feltételekben foglaltakat magunkra nézve kötelezőnek fogadjuk el. 
Ez a jelentkezési lap egyben megrendelésnek és szerződésnek is minősül. A jelentkezéseket folyamatosan, a beérkezés sorrendjé ben 
fogadjuk el. 

Kelt: 2019.  P.H.   

 Cégszerű aláírás 

mailto:fairexpo@fairexpo.hu
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IGÉNYELHETŐ STANDKIEGÉSZÍTŐK  (21. Komlóért Expo, 2019. szeptember 6-8.)  

Megnevezés 
Méret 
(cm) 

Egységár 
(db) 

  
Megnevezés 

Méret 
(cm) 

Egységár 
(db) 

plusz 
elválasztó fal 

100 x 250 6.000.- 

tároló 

100/100 x 20, 
-50,-75,-100 

6.000.- 

plusz 
elválasztó fal 

50 x 250 5.000.- 
100/50 x 20,  -

50,-75,-100 
5.500.- 

függönyös fal 100 x 250 7.000.- 
50/50 x 20, 
-50,-75.-100 

5.000.- 

harmonika 
ajtó 

100 x 250 11.000.- plusz frízfelirat  6.000.- 

infópult 

100/50 x 75 
50/50 x 75 

100/50 x 100 
50/50 x 100 

zárható 

 
6.000.- 

 
 

7.000.- 

embléma  11.000.- 

reklámszöveg  12.000.- 

üveges pult 100/50 x 75 8.000.- bárszék  2.500.- 

polclap pultba 50/50, 100/50 1.000.- plusz szék  1.000.- 

épített polc 100/50 x 3 polclap 

50/50 x 3 polclap 
6.000.- plusz asztal  4.000.- 

vitrin, 
2db oldal 
üveggel 

100/100 x 250 11.000.- 
mosogató 

(meleg vizes) 
 22.000.- 

50/100 x 250 10.000.- hűtőszekrény  13.000.- 

50/50 x 250 9.000.- spotlámpa  2.000.- 

vitrin polc 
(üveg) 

100/100, 50/100, 
50/50 

2.000.- reflektor  3.500.- 

plusz 
oldalüveg 

100 x 120 
50 x 100 

2.200.- 
szőnyeg 

szőnyegezéssel 
 1.100 Ft/m2 

toló üveg+ zár 100 x 120 2.500.- torony építése 100 X 100 30.000.- 

tükrös fal 
100 x 120 
50 x 120 

7.000.- fogas  3.000.- 

árurendezés 
(minimum 

1 óra) 
6.000 Ft/óra 

művirág asztali  1.000.- 

művirág cserepes  4.500.- 

A „Tájékoztató a standkiegészítőkről” oldalán található egyéb eszközök megrendelése a jelentkezési lap visszaküldése után – a technikai 
egyeztetésen történik. Kijelentjük, hogy a jelentkezési lapon valamint a szerződés, részvételi feltételekben foglaltakat magunkra nézve 
kötelezőnek fogadjuk el. Ez a jelentkezési lap egyben megrendelésnek és szerződésnek is minősül. A jelentkezéseket folyamatos an, a 
beérkezés sorrendjében fogadjuk el.  

A fenti árak az Áfa összegét nem tartalmazzák (27 %). 
Ezeket a szolgáltatásokat minimum 10 nappal a standépítés előtt szíveskedjen megrendelni. 

Megrendelem a tájékoztató ismeretében a Komlóért Expo szolgáltatásait a fentiek szerint. 

Kelt: 2019.  P.H.   

 Cégszerű aláírás 
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SZERZŐDÉS 
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

I. JELENTKEZÉS 
1. A kiállítók jelentkezése a jelentkezési lappal történik, amelyet pontosan kitöltve és aláírva kell az előírt határidőre eljuttatni a FAIR-

EXPO Kft. részére. Az aláírt jelentkezési lap visszaküldésével a kiállító egyúttal kinyilvánítja, hogy e részvételi feltételeket magára 

nézve kötelezőnek elfogadja. 

2. A FAIR-EXPO Kft. a jelentkezés elfogadásáról - a részvételi díjról szóló előlegbekérő megküldésével - értesíti a kiállítót. Az előlegszámla 

megküldése a részvételre vonatkozó szerződés létrejöttét jelenti a kiállító és a rendező cég között.  

3. A bérelt terület önhatalmúlag nem cserélhető, nem növelhető és nem adható tovább. A terület-kijelölés a FAIR-EXPO Kft. joga. 

4. A minimálisan rendelhető terület nagysága sorstandnál 4 m
2
, sarokstandnál 6 m

2
, fejstandnál 12 m

2
, szigetstandnál 24 m

2
. 

5. Amennyiben csak területet igényel négyzetméterenként 1.000 Ft kedvezményben részesül (stand felállítása kötelező). 

6. Aláírt jelentkezési lap egyben megrendelésnek is minősül. 

7. Ha a kiállító a részére kijelölt területet a rendezvény megnyitása előtt 3 órával nem foglalja el, a FAIR-EXPO Kft ezt minden 

visszafizetési és kártérítési kötelezettség nélkül más kiállítónak bérbe adhatja, vagy más célokra beépítheti. A meg nem jelenő kiállító 

köteles a területdíjat, a regisztrációs díjat, ezen felül a megrendelt és elvégzett szolgáltatások ellenértékét 100 %-ban megtéríteni. 

II. TERMÉKEK, TERMÉKCSOPORTOK, SZOLGÁLTATÁSOK 

A szerződő fél csak a jelentkezési íven feltüntetett és a FAIR-EXPO Kft. által elfogadott termékek, termékcsoportok és szolgáltatások 

bemutatására és reklámozására jogosult. Amennyiben a kiállító a meghirdetett termékcsoportba nem illő árut, illetve a nem szerződő felet, 

képviselt cégét bemutató reklámeszközt az első felszólítást követően nem távolítja el a standról, úgy a FAIR-EXPO Kft. az említett standot a 

szerződő fél költségére és veszélyére bezárhatja, illetve kártérítési igénnyel léphet fel.  

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

A kiállítónak a jelentkezési lapon feltüntetett részvételi díj 100 %-át kell előre fizetnie. Az előlegbekérőn részletezett összeget az azon 

megjelölt fizetési határidőig kell a FAIR-EXPO Kft. bankszámlájára átutalni. A fizetési határidő elmulasztása a részvétel elutasításával jár,  így 

a kiállítási terület nem vehető birtokba. A beérkezett összegről előlegszámla kerül kiállításra. A kiállítással kapcsolatos, helyszínen 

megrendelt és egyéb plusz szolgáltatások ellenértéke a rendezvény bezárását követően kerül számlázásra végszámla megküldéséve l. 

(Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi pótlék címén.) 

IV. LEMONDÁS, REKLAMÁCIÓ 

1. A kiállításon való részvétel lemondása csak írásban történhet. Amennyiben a kiállító a részvételét a rendezvény megnyitása előtt 30 

napon belül mondja le, valamint ha nem foglalja el a standját, a részvételi és a megrendelt plusz szolgáltatások díjának 100 % -át 

köteles kiegyenlíteni. 

2. A kiállítónak a rendezvény szervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével, stb. kapcsolatos reklamációit - a bizonyíthatóság érdekében 

- a kiállítás bezárásáig, a számlázással kapcsolatos észrevételeit pedig a számla befizetési határidejének lejártáig írásban ke ll jelezni a 

FAIR-EXPO Kft. képviselőjénél. A megadott határidők után érkező reklamációt a FAIR-EXPO Kft. nem tudja figyelembe venni. 

3. A rendeltetésszerű használaton kívüli károkozás esetén a kiállító kártérítési kötelezettséget vállal.  

4. Az esetleges jogvitákban a felek megkísérelnek megegyezésre jutni. Amennyiben ez nem sikerül, a felmerülő vitás jogi kérdések ben a 

felek a PBKIK Tagozati Állandó Választott Bíróság illetékességét magukra nézve kötelezően elismerik. 

5. A Komlóért Expo csak abban az esetben kerül megrendezésre, ha minimálisan 300 m
2
 területre érkezik megrendelés a jelentkezési 

határidő végéig. Amennyiben a kiállítás bármilyen okból elmarad (kivétel vis maior esetén), a szervező cég köteles a már befizetett 

részvételi díj 100%-át visszatéríteni. A megrendelő semmilyen más követelésre nem jogosult.  

V. EGYÉB 

1. A kiállításon való megjelenéshez szükséges engedélyek beszerzése, az esetleges jogvédő díjak megfizetése, és a kiállító által 

bemutatott termékek, eszközök biztosítása és felelősség-biztosítása a kiállító feladata. 

2. Jelen szerződés aláírásával a megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződésben kikötött díjat a számlán rögzített 

határidőre és módon nem fizeti meg, úgy a Vevő cég nyilvános adatai (cég elnevezése, székhelye, adószáma, a képviseletre 

jogosult(ak) adatai), valamint a tartozás összege nyilvánosan közzétehető a www.mediaadosok.hu internetes oldalon. A megrendelő a 

nyilvános közzététel általi közvetlen vagy közvetett módon keletkező kárát saját hibájából származó kárként viseli, és a számla 

kibocsájtójával, szolgáltatóval vagy a portál üzemeltetőjével szemben e tekintetben semmilyen kártérítésre, egyéb jogorvoslatra 

vonatkozó igényt nem támaszt. 


