
 

 

 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

2012. május 31-ig történő jelentkezés esetén a regisztrációs díjat elengedjük 

A kiállító cég/ vállalkozó megjelenési neve:…………………………………………………………………………………………………………….……  

Levelezési cím:  …………………… irsz. …………………………..…….. helység………………………..........……….. út/utca/tér …….…. hsz. 

Számlázási név:……………………………………………………………………………………… Adószám: …………………………………………………… 

Számlázási cím: …………………… irsz. …………………………..…….. helység ………………………….........…….. út/utca/tér …….…. hsz. 

Telefon: ……………………….….. Fax: ………………..…………. E-mail: ………………………………………. Web: ………………………….………... 

Kapcsolattartó neve: ……………………………………….…….…………………………Mobil: ………………………….……………………….………….. 

Tevékenység: �Erdőgazdálkodás  �Erdészeti gépek, eszközök �Faipari alapanyagok és termékek 

�Faipari gépek   �Kisgépek, kéziszerszámok  �Segédanyagok 

 �Felületkezelés  �Faenergetika   �Erdei turizmus 

�Faépítészet   �Kutatás, fejlesztés, innováció  

�Szolgáltatás, mesterség �Játszótéri faeszközök 

Területbérleti díjak: 

Terület Igényelhető 
legkisebb terület (m

2
) 

Ár 
(Ft/ m

2
) 

Igényelt 
terület (m

2
)* 

szélesség x mélység 
egész számokkal (m) 

MKB Aréna nagyterem 8 5000 ………………….. ……….  x  ………. 

Sátor 8 4000 ………………….. ……….  x  ………. 

Szabad terület 12 1000 ………………….. ……….  x  ………. 

 

 
*Sarok- vagy szigetstand igényét kérjük előre jelezze (min. 20 m

2
): �sarokstand �félsziget stand �szigetstand  

Területtel kapcsolatos egyéb  megjegyzés:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 
A területbérleti díj tartalmazza a stand szőnyegezését, éjszakai őrzését, 2 db kiállítói kitűzőt és 10 db meghívót, mely az Ön igénye szerint lesz 

 �magyar  vagy   �német nyelvű  (kérjük x-el jelölje igényét). 
A táblázatban feltüntetett árak nem tartalmazzák az áfát, a regisztrációs díjat, a standépítést, valamint az egyéb szolgáltatások költségét. 
 
Kötelezően fizetendő regisztrációs díj: 15 000 Ft + áfa. Tartalmazza a Szakvásár katalógusában és az internetes honlapján történő megjelenést, 
a honlapról közvetlen kapcsolatot a cég honlapjára, internet hozzáférést, valamint 1 fő részvételét az állófogadáson. 

Egyéb szolgáltatások igénylése:  

Áramvételi lehetőség Ár (Ft) Igényelt szolgáltatás 
1 x 10 A csak számítógép, hűtő üzemeltetésére 5000 ���� 
1 x 16 A max. 1500 W 10000 ����    

3 x 16 A Háromfázisú gépekhez, illetve több max. 1500 W géphez 20000 ���� 
3 x 25 A Háromfázisú nagyteljesítményű gépekhez (1500-3000 W) 30000 ���� 
3 x 32 A Több nagyteljesítményű gép egyidejű üzemeltetése 50000 ���� 

Targoncaigénylés megkezdett óránként 10000 ���� 
Vízcsatlakozási lehetőség 10000 ���� 
Standépítés rendelése a szervezőtől lsd. installáció rendelése ����    

 
A regisztrációs díjról és a területbérleti díj 50%-áról jelentkezésükkor előlegbekérőt küldünk. A további fennmaradó területbérleti díj a kiállítás 
előtt 20 nappal válik esedékessé. Minden átutalást a Sopron Holding Zrt. számlájára kérünk utalni (Erste Bank 11600006-00000000-36974063). 
 
Jelen aláírással a jelentkező elfogadja – a honlapon (www.innolignumsopron.hu) megtalálható – „Általános részvételi feltételeket”. 
 
 

Kelt: 2012………………………………………………………………………………………. Cégszerű aláírás: …………………………………………………………………………..…… 


