PHOTOEXPO 2017
Kiállítói ajánlat
Idén már hatodik alkalommal szervezzük meg Magyarország legnagyobb fotótechnikai szakkiállítását és vásárát a
PHOTOEXPO-t. A helyszínt idén is a népszerű Millenáris központ D csarnoka adja, ahol három szinten, közel 1700
m2-en fogadhatjuk a fotózás iránt érdeklődő aktív közönséget. A kiállítói standokon zajló programokat és fotózáso kat idén is szakmai előadások és fotózási lehetőségek egészítik ki. Idén folytatni szeretnénk a fiatalok és a fotózás
iránt hobbiból érdeklődék egyre szélesebb körének bevonását. A rendezvény nyár végétől induló kampánya is ne kik szól majd.
IDŐPONT | 2017. november 4-5. (szombat-vasárnap)
ÉPÍTÉSI NAP | 2017. november 3. (péntek)
HELYSZÍN | Budapest, Millenáris D csarnok (1024 Budapest, Kis Rókus u. 16–20.)
PROGRAMOK | fotós szakmai kiállítás, szakmai konferenciák
VÁRHATÓ RÉSZTVEVŐI SZÁM | 2000-3000 fő
KIÁLLÍTÓI TERÜLET DÍJA | 20 m2-ig 14.500 Ft+áfa/m2, 20 m2 felett 12.500 Ft+áfa/m2 (galéria: 12.500 Ft/m2)
ALKIÁLLÍTÓI FELÁR | 30%
Amennyiben egy standon több kiállító osztozik, akkor a teljes stand területére alkiállítói felárat számolunk fel.
PIXINFO.COM HIRDETŐI KEDVEZMÉNY | 2000 Ft/m2
Kedvezmény feltétele: aláírt hirdetési szerződés a Pixinfo.com oldalra legalább nettó 200.000 forint értékben a
2017-os évre vonatkozóan.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ | 2017. július 31.
PROGRAMFÜZET | Az esemény programfüzetében kiállítóink részére ingyenes listázási lehetőséget, illetve térítés
ellenében hirdetési lehetőséget és akciós megjelenési lehetőséget biztosítunk.
A kiállítói terület meghatározásakor kérjük vegyék figyelembe, hogy tűzrendészeti előírások miatt a legtöbb
standnál nem lesz lehetőség a kijelöltnél nagyobb terület használatára. Ahol mégis, ott a megrendelten felül
használt terület díja 25.000 Ft/m2.
JELENTKEZÉS | Kiállítói stand megrendeléséhez küldje el kitöltve és aláírva az ezen dokumentum végén található
kiállítói jelentkezési lapot az at@pixinfo.com címre. Köszönjük!
Várjuk szíves jelentkezésüket!
KAPCSOLAT | Antalóczy Tibor | +36 30 983-6833 | at@pixinfo.com

pixinfo.com | fotozz.hu | lensbuyersguide.com | milc.hu | fotomutermek.hu | nyarifotofesztival.hu | photoexpo.hu

PHOTOEXPO 2017
Kiállítói jelentkezési lap
Ezúton megrendelünk az alábbiak szerint egy kiállítói standot a 2017. november 4-5-én megrendezésre kerülő
PHOTOEXPO 2017 eseményen. A kiállítói terület díja: 20 m2-ig 14.500 Ft+áfa/m2, 20 m2 felett 12.500 Ft+áfa/m 2 (36-os
stand: 12.500 Ft/m2) Pixinfo.com hirdetői kedvezmény: 2000 Ft/m2 (Jelentkezési határidő: 2017. július 31.)

KIÁLLÍTÓ CÉG ADATAI – számítógéppel is kitölthető!
Számlázási név:
Számlázási cím:
Kapcsolattartó neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

IGÉNYELT KIÁLLÍTÓI TERÜLET ADATAI
Stand neve:

(kommunikációban megjelenő rövid név)

Stand száma:
Alkiállító a standon:

(lásd 2017-es alaprajzok)
igen

Stand mérete:

m2

nem

IGÉNYELT ESZKÖZÖK
Asztal:

db (180×80×76 cm) nettó 2500 Ft/db

Terítő:

db (fehér) nettó 2000 Ft/db

Szék:

db nettó 500 Ft/db

Kordon:

db (1,5 és 2 m-es szalagkordon, szakaszonként indító is kell) nettó 2500 Ft/db

Elválasztó fal:

m nettó 7000 Ft/fm (szomszédos standok között 50% kedvezmény)

Áram kiállás:

db (16A) nettó 5000 Ft/db

Egyéb:
Jelen kiállítói jelentkezési lap aláírásával vállaljuk, hogy a kiállítási terület díját a Pixinfo Kft. Erste banknál vezetett
11600006-00000000-78123085 számú bankszámlájára átutalással megfizetjük.
(IBAN: HU25116000060000000078123085, SWIFT: GIBAHUHB)
Kelt: Budapest, 2017.
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