2017. október 13-15.
JELENTKEZÉSI LAP
A jelentkezési lapot kérjük pontosan kitöltve és cégszerű aláírással ellátva határidőn belül visszaküldeni címünkre:
Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
(1118 Budapest, Villányi út 29-43.), vagy szkennelve, illetve faxon eljuttatni hozzánk: a disz@kertk.szie.hu email-címre vagy
a 06-1-305-7333 fax számra.
A jelentkezési lap visszaküldésének határideje: 2017. október 6.
A résztvevő / cég és képviselőjének adatai:
Képviselő v. kapcsolattartó neve: ..............................................................................................................
Cégnév: .........................................................................................................................................................
Postacím: ......................................................................................................................................................
Számlacím: ...................................................................................................................................................
Telefon: .................................................................. Mobil: ........................................................................
Fax: ......................................................................... E-mail: .......................................................................
Adószám: ......................................................................................................................................................
(Megadása a számla kiállításához, a gazdálkodási rendszerünk miatt szükséges!)

Részt kívánok venni a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának „Őszi Kertészeti Napok 2017” rendezvényén.
első alkalommal veszek részt a rendezvényen*
korábban már részt vettem a rendezvényen*
ha lehetséges a régi helyemet kérem
új helyet szeretnék
Törzskiállítóink számára – amennyiben igénylik és lehetséges – a korábbi helyet biztosítjuk.
Az alábbi témakörben kívánok árusítani ill. kiállítani*:
Cserepes dísznövények
Díszfaiskolai termékek
Évelők
Kétnyári palánta

Kertépítészet, kerttervezés
Kerti bútorok és játékok
Kerti munkaeszközök
Virágföld vagy műtrágya

Növényvédelem
Öntözéstechnika
Szárazvirág
Vágott virág

Egyéb, éspedig:…………………………………………………………………………………………………………………

*

Kérjük a megfelelőt jelölni!

Helyfoglalás és fizetési feltételek
Felhívjuk kedves Partnereink figyelmét, hogy a jelentkezési lapokat beérkezési sorrendben regisztráljuk, és a területfoglalás
is ebben a sorrendben történik!
Igényelt terület és – a tavalyi változatlan – áraink a 3 napra összesen:
Kiállítóként:
külső térben
..................... m2 (bruttó 2 000 Ft /m2)
belső térben
..................... m2 (bruttó 3 000 Ft /m2)
Árusítóként:
külső térben
belső térben

.................... m2 (bruttó 4 000 Ft /m2)
.................... m2 (bruttó 7 000 Ft /m2)

(A feltüntetett árak tárgyi ÁFA-mentesek.)
Befizetés:
- az érvényes jelentkezési lap alapján lehetséges banki átutalással a következő bankszámlaszámra:
10032000-00282826-00000000 (megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: „72S010401; Őszi Kertészeti Napok”)

A befizetés határideje: 2017. október 6.
A befizetett díjról az összeg beérkezése után egyetemünk számlát állít ki és küld meg a jelentkezési lapon
megadott adatok alapján.
További információk
• igényelhető legkisebb terület 2 m2
• beltéri árusításhoz asztalt biztosítunk (ezt megfelelően teríteni kell a résztvevőnek)
• helyfoglalás a befizetés igazolásával! (átutalási bizonylat bemutatásával)
• külső térben az ún. sörsátor (2×2 v. 2×3 m-es) felállítása lehetséges, fehér színű borítással; ettől eltérő esetekben
előzetes egyeztetés szükséges
• egyéb igényelt extra szolgáltatások (pl. 230 voltos vagy ezen felüli áramtöbblet-igény, többletasztal, szék, napidíjas
parkolási lehetőség stb.) pontos megnevezése (darabszáma):

………………………………………………………………………………………………………………………
•

további megjegyzések, észrevételek, javaslatok:

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kitöltött és visszaküldött jelentkezési lap szerződésnek minősül!
Kérdéseivel forduljon bizalommal kollégáinkhoz a 06-1-305-7270-es telefonszámon.
Kelt: _______________________________

PH.

**

Csak a cégjegyzésre jogosult aláírásával érvényes.

____________________________________
cégszerű aláírás**

