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Kedvezményes jelentkezés és regisztráció határideje 2018. december 31.

PPDexpo visszaküldendő: titkarsag@pnyme.hu Fax: 36-1-7806460 (szkennelt pdf)
SignExpo visszaküldendő: expositor@expositor.hu (szkennelt pdf)

Melyik kiállításra kéri a regisztrációját?

 PPDexpo

 SignExpo

A PPDexpo és a SignExpo szakkiállítások párhuzamosan kerülnek megrendezésre.

I. Szerződő fél adatai
Teljes cégnév:
Rövidített cégnév:

Weboldal:

Számlázási cím:
Bankszámla szám:

Adószám:

Levelezési cím:
Felelős vezető neve, beosztása:
Felelős vezető elérhetősége:

E-mail:

Közvetlen telefon:

Kapcsolattartó neve, beosztása:
Kapcsolattartó elérhetősége:

Elsődleges tematikus besorolás

E-mail:

Mobil:

Céges telefon:

Fax:

(A mellékletben szereplő lista alapján)

II. Kötelező regisztrációs díj (tartalma: katalógus alapbeiktatás 1 céglogóval, informatív hozzáférés a látogatói adatbázishoz, kiállítói
belépők, kiállítói meghívók)
Kiállító, Társkiállító - Szakmai szervezetek (PNYME, NYPSZ,
CSAOSZ, MAHUSZ) tagvállalatainak részére

35.000 Ft + Áfa

Kiállító, Társkiállító részére

45.000 Ft + Áfa

Képviselt cégek részére 1-1 céglogóval
15.000 Ft + Áfa/cég A bejelenteni kívánt képviselt cégek száma: _______
(Csak katalógusbejegyzés külön terület nélkül)
Érvényes jelentkezés feltétele: jelentkezés visszaigazolásnak a megerősítése vagy cégszerűen aláírt Jelentkezési lap valamint a regisztrációs díj kiegyenlítése. A
kedvezményekre jogosultság feltétele a rendezett 2017. évi tagdíj és a 2018. évi tagdíj befizetése a fizetési határidőn belül!

III. Kiállítási terület igénylése a regisztrációs díjat és standfelépítményt NEM tartalmazza

(Minimálisan igényelhető terület 6 m2. 12 m2nél kisebb terület csak egységstanddal együtt rendelhető. Sarokstand igény:területbérleti díj +15 %)
PNYME tagok részére
2018. december 31-ig

Területbérleti díj

6 - 24 m2 között

11.500 Ft /m2 + Áfa
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PNYME tagok részére
2018. december 31. után
Nem szervezeti tagok
2018. december 31-ig
16.000 Ft /m2 + Áfa

Igényelt terület
Nem szervezeti tagok
2018. december 31. után
21.000 Ft /m2 + Áfa

____ m2 ( ___ x ___ m)

25 - 70 m között

10.500 Ft /m2 + Áfa

14.000 Ft /m2 + Áfa

17.500 Ft /m + Áfa

____ m2 ( ___ x ___ m)

70 m2 fölött

8.500 Ft /m2 + Áfa

11.500 Ft /m2 + Áfa

14.500 Ft /m2 + Áfa

____ m2 ( ___ x ___ m)
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(A pontos területméretek a
standkiosztásnál kerülnek
egyeztetésre!)

1-nél több oldalán nyitott (sarok- fej vagy szigetstand) standot kérünk ( a területbérleti díj +15 %)

IV. Egységstandos kiállítási megjelenés igénylése Regisztrációs- és helydíj nélkül. Minimálisan rendelhető standméret 6 m2

(Tartalma: építés/bontás melléklet szerinti felszereltséggel, típus elemekből, 2 kW áram, szőnyegezés, 1 db – max. 15 karakter - frízfelirat)
igényelt terület ______ m2
Kiállítási egységstandot rendelünk. (árajánlatok külön mellékletben)
______________________Típus
Egységstand frízfelirat (max. 15 karakter):
szürke, közép-kék, bordó, közép-zöld
_____________________________________________
Választott szőnyeg szín: ______________________
Kivitelezési ajánlatot kérünk egyedi standra

 igen

További információk, szolgáltatások a www.ppdexpo.hu és a www.signexpo.hu weboldalon.
Aláírásommal igazolom, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismertem és elfogadom.
Dátum:

Cégszerű aláírás:

 nem

1. oldal

BOK (volt SYMA) csarnok, Budapest
2019. április 09-11.

Jelentkezési lap

1. Szerződés létrejötte

1.1.
A szerződő felek a PPDexpo területbérleti díj vonatkozásában a PNYME (1135 Bp.
Tahi u. 53-59.), kiállítási szolgáltatások, valamint a SignExpo területbérleti díj
vonatkozásában az EXPOSITOR Rendezvényszervező és Marketingtanácsadó Kft. (1163
Budapest, Rovás u. 28.) továbbiakban Szervezők, másrészről a Jelentkezési lapot kitöltő
és aláíró cég, továbbiakban Kiállító.
1.2.
A Szerződés létrejötte szempontjából a Szervezők ajánlati felhívásának minősül a
Kiállítónak megküldött Jelentkezési lap és az Általános Szerződési Feltételek, míg az
ajánlati felhívás elfogadásának minősül a Kiállító részéről az online jelentkezés Szervezők
általi visszaigazolásának tudomásul vétele, vagy a Jelentkezési lap cégszerűen aláírt
példányának megküldése a Szervezők részére.
1.3.
A Jelentkezési lap cégszerűen aláírt példányának megküldésével a Kiállító
nemcsak az ajánlat elfogadásáról nyilatkozik, hanem igazolja, hogy megismerte és
elfogadta az Általános Szerződési Feltételeket, melyek a szerződés elválaszthatatlan
részét képezik.
1.4.
A Kiállítás-szervező az online megerősítés vagy a Jelentkezési lap kézhezvételétől
számított 8 munkanapon belül visszaigazolja a jelentkezést a Kiállító felé, és elküldi a
regisztrációs díjat tartalmazó számlát. Az érvényes jelentkezés feltétele a regisztrációs díj
kiegyenlítése.
1.5.
Érvényes jelentkezés esetén, a Szervezők kijelölik a Kiállító részére biztosított
standhelyet, melyről a helyszínrajzot megküldi a Kiállítónak. Amennyiben a Kiállító a
Jelentkezési lapon megjelölt méretre és standtípusra vonatkozó igénye teljes egészében
kielégítésre kerül, úgy a felek közötti szerződés automatikusan létrejön. Ha a Kiállításszervező, a Kiállító méretre és standtípusra vonatkozó igényét csak módosításokkal tudja
kielégíteni, azt írásban közli a Kiállítóval, mely módosított ajánlatnak tekintendő.
Amennyiben Kiállító írásban 8 napon belül nem kifogásolja meg a módosított ajánlatot, a
szerződés a módosított feltételekkel jön létre.
1.6.
Kiállítás szervezők lehetővé teszik, hogy a Jelentkezési lap, az Általános Szerződési
Feltételek és a Kiállítási Információk és Technikai Feltételek (KITF), a kiállítások honlapján
állandóan elérhetőek legyenek.
1.7.
A megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szervezők a szerződés teljesítéséhez
alvállalkozót vesznek igénybe.

2. A Kiállítói részvételi minőségének kategóriái

2.1.
Kiállító a Jelentkezési lapot kitöltő cég, szervezet vagy magánszemély, akivel a
Szervezők szerződéses kapcsolatban állnak, és aki egyben a kiállítással összefüggő
számlák címzettje is. A Kiállító a Jelentkezési lapot vagy önmaga nevében, vagy kollektív
kiállítás összefogójaként, vagy a Kiállító megbízottjaként tölti ki, és mint szerződő fél
fizeti a részvétel költségeit. Valamennyi esetben a „Szerződő fél adatainál” kell a Kiállító
nevét a Jelentkezési lapon feltüntetni.
2.1.1. A Kiállító önálló részvétele esetén saját standrésszel van jelen a kiállításon, de az
általa bérelt, leszerződött standon Társkiállítók részére is biztosíthat részvételi
lehetőséget. Ezen cégek adatait a Szervezőknek meg kell küldeni, és a Kiállító vállalja
Társkiállítói után fizetendő regisztrációs díj határidőre történő megfizetését.
2.1.2. A Kiállító kollektív kiállítás összefogójaként nemzeti/tartományi, szövetségi vagy
kamarai részvétel szervezőjeként köt szerződést a Szervezőkkel, de nem feltétlenül
jelenik meg a kiállításon saját standrésszel. Az általa szervezett kiállítók adatait
Társkiállítóként adja meg.
2.1.3. Fizető szervezőként köt szerződést a Kiállító akkor, ha a kiállításon saját
standrésszel nem jelenik meg, viszont más cég részvételét a kiállításon megszervezi, és
helyette szerződik a Szervezőkkel.
2.2.
Társkiállító a kiállításon önálló saját standrésszel rendelkezik, de a Szervezőkkel
szerződéses viszonyban nem áll. A Társkiállító adatait a Kiállító köteles feltüntetni, és a
Kiállító felel azért, hogy a részvételi szabályokat a Társkiállító is betartsa. A Társkiállítót
érintő minden a standdal összefüggő fizetési kötelezettség is a Kiállítót terheli.
2.3.
Képviselt cégnek minősül azon cég, mely a kiállításon saját standrésszel nem vesz
részt, a cég termékeit a Kiállító saját standján képviseli és a Kiállító vállalja, hogy a
képviselt cégek után járó regisztrációs díjakat is fizeti.

3. Bérelt kiállítási terület

3.1
A Szervezők a Kiállító által a Jelentkezési lapon megjelölt igény alapján, a szakmai,
biztonsági és műszaki lehetőségeket figyelembe véve és a kiállítóval egyeztetve jelölik ki
a kiállítási területet, melyért a helydíj fizetendő.
3.2
A Szervezők által kijelölt és egyeztetés után visszaigazolt bérelt terület
önhatalmúlag nem cserélhető, mérete nem változtatható és nem adható tovább.

4. Regisztrációs díj
A kiállító a Jelentkezési lapjának megküldését követően regisztrációs díjról szóló számlát
kap a Kiállítás-szervezőtől. Kiállító az általa megjelölt Társkiállító cég után, a rájuk
vonatkozó regisztrációs díj megfizetésére is köteles.
4.1
A regisztrációs díj a Kiállító és minden egyes Társkiállító után 45.000 Ft + Áfa.
Szövetségi tagoknak kedvezményesen 35.000 Ft + ÁFA és minden Képviselt cég után
15.000,- Ft + Áfa.
4.2.
A regisztrációs díj tartalmazza a korlátlanul kiküldhető, a kiállításra, a nyilvános
programokra is érvényes kiállítói meghívókat, megjelenést a kiállítások honlapján
(www.ppdexpo.hu, www.signexpo.hu), a katalógusban, továbbá a PNYME és a
szövetségek hírleveleiben, valamint Informatív hozzáférést a látogatói adatbázishoz.

5. Tematikai besorolás
A Kiállító csak a Kiállítási tematikában felsorolt termékek és szolgáltatások bemutatására
jogosult. Amennyiben a Kiállító a tematikai besorolásba nem illő terméket állít ki a
standján, és azt a Szervezők általi felszólítást követően nem távolítja el, a Kiállítás
szervezők jogosultak a Kiállító standjának áramszolgáltatását azonnali hatállyal
beszüntetni, majd a standot, a Kiállító költségére és veszélyére bezáratni.

6. Biztosítás

6.1.
A Kiállítónak a kiállítás építési, üzemelés és bontási időszakában a saját és
alvállalkozójának tevékenységét illetően, a másnak okozott károkozására érvényes
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, mely a Kiállító részére biztosítási díj fizetésével
jár. A felelősségbiztosítás díját a Szervezők, a kiállítás generál biztosítójával kötött
szerződés alapján a Kiállító részére a helydíjjal együtt kiszámlázzák.
6.2.
A Kiállító számára ajánlott - a felelősségbiztosításon túl - a kiállított tárgyakra és
az installációra biztosítást kötni. E biztosítás elmulasztásából származó károk vagy
veszteségek teljes egészében a Kiállítót terhelik.

7. Fizetési feltételek
7.1.
A regisztrációs díj, a kiállítás helydíja, a standépítési szolgáltatás, és egyéb
szolgáltatások a számlán szereplő fizetési feltételek szerint fizetendők. Késedelmes
fizetés esetén a Szervezők évi 20% késedelmi kamatot jogosult felszámolni. Amennyiben
a számlán szereplő összeg a megjelölt határidőig nem érkezik be a Szervezők számlájára,
az átutalás megtörténtét a Kiállító köteles banki bizonylattal igazolni.
7.2.
A Kiállítás-szervező a Kiállító Jelentkezési lapjának kézhezvételét követően
regisztrációs díj számlázására jogosult, az előzetesen meghirdetett feltételek szerint. A
regisztrációs díj kiegyenlítése előfeltétele a helykijelölésnek. A helydíj és stand építési
szolgáltatások a rendezvény nyitása előtt 60 nappal kerülnek kiszámlázásra, míg az egyéb
szolgáltatások legkésőbb a rendezvény zárása napján fizetendők készpénzben vagy
bankkártyával a helyszínen vagy átutalással. Átutalás esetén banki bizonylat felmutatása
szükséges.
7.3.
A kijelölt kiállítási területen a stand építése csak a helydíj kiegyenlítése után
kezdhető meg.
7.4.
Ha a Kiállító a rendezvény zárónapjáig nem tesz eleget fizetési
kötelezettségeinek, a Szervezők zálogjoggal élhetnek.
7.5.
A Szervezők valamennyi szolgáltatása komplex szolgáltatásnak minősül, ezért a
hatályos törvényi szabályozásnak megfelelő Áfát tartalmaz.

8. Műszaki előírások

8.1.
A kiállításra vonatkozó műszaki követelményeket a Szervezők által kiadott
Kiállítási Információk és Technikai Feltételek (KITF) előírásai a Kiállítóra, Társkiállítóra és
alvállalkozóira egyöntetűen érvényesek, előírásaik a kiállítók, a látogatók, a standépítők
és a szervezők érdekében kötelezőek, megsértése teljes körű jogi és kártérítési
felelősséget ró a Kiállítóra.
8.2.
A kiállítási standok magassága 250 cm. Ettől eltérő magasságot, az építési munkák
megkezdése előtt 30 nappal írásban jelezni kell. A 250 cm magasságot meghaladó
standok építéséhez a szomszéd kiállítók írásbeli hozzájárulása szükséges.
8.3.
A bérelt kiállítási területre stand építése kötelező. Az építendő standról a
Kiállítónak vagy alvállalkozójának építési terveket 30 nappal az építés megkezdése előtt
engedélyeztetés céljából be kell mutatni. Ennek hiányában felmerülő többletköltség a
Kiállítót terheli. A kiállítási stand felépítéséhez szükséges anyagoknak meg kell felelniük a
hatályos szabványoknak, biztonsági és tűzvédelmi előírásoknak.
8.4.
Az elektromos és vízbekötést csak a Szervezők által megbízott szolgáltató
megbízottja végezhet.
8.5.
A rendezvény területén tilos a dohányzás. A helyiségeket, szabad tereket csak a
rendeltetésnek megfelelően szabad használni. Az anyagtárolás a közlekedő útvonalakon
nem megengedett. A menekülési útvonalakat állandóan szabadon kell tartani, azokat
eltorlaszolni, leszűkíteni nem szabad.
A tűzcsapok akadálymentes megközelíthetőségét biztosítani kell. A kiállítási idő végén a
standok és elektromos készülékek áramtalanításáról gondoskodni kell.
8.6
A Kiállító a standján történő zeneszolgáltatásra, - mely a 80 dBA-t nem haladhatja
meg – vonatkozó igényét legkésőbb a kiállítás megnyitása előtt 30 nappal jeleznie kell a
Szervezőknek. A bejelentéshez mellékelni kell a szomszédos standok beleegyező
nyilatkozatát.
8.7
A Kiállító vállalja, hogy kiadványai, promóciós eszközei nem törvénysértőek, a
nyilvános zene, film stb. szolgáltatások után a szerzői jogdíjak ügyét rendezi.

9. Lemondás, reklamáció, jogvita
9.1.
Az érvényes jelentkezést követő lemondás esetén a regisztrációs díj nem kerül
visszafizetésre, a regisztrációs díjhoz tartozó szolgáltatások nem vehetők igénybe.
9.3.
2019. február 20. és a rendezvény nyitásának napja közötti lemondás esetén a
kötbér a teljes részvételi díj 100%-a.
9.4.
Ha a Kiállító a részére kijelölt kiállítási területet a nyitás napja előtt 24 órával nem
foglalja el, a Szervezők azt minden visszatérítési és kártérítési kötelezettség nélkül más
kiállítónak bérbe adhatja. A meg nem jelenő Kiállító a bérleti díj visszatérítésére nem
jogosult, továbbá a megrendelt és időközben már teljesített szolgáltatások / standépítés,
stb./ ellenértékét is köteles a Szervezők részére megtéríteni.
9.5.
A Kiállító a rendezvénnyel kapcsolatos reklamációit, a felmerülést követő 24 órán
belül, de legkésőbb a rendezvény bezárásáig, a számlázással kapcsolatos észrevételeit a
számla kézhezvételét követő 3 napon belül írásban kell hogy jelezze a Szervezőknek. A
Szervezők a megadott határidők utáni reklamációt, a bizonyíthatóság és felelősség
megállapításának hiányában utólag nem tudják elfogadni.
9.6.
A felek igyekeznek vitás ügyeiket békés úton rendezni. A felek, jogviták esetében
a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.
9.7.
A felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Jelentkezési lap, az
Általános Szerződési Feltételek, és a felek közötti esetleges további írásbeli nyilatkozatok.

2. oldal

Általános Szerződési Feltételek

MELYIK KIÁLLÍTÁSRA REGISZTRÁL?


EZEN BELÜL TEMATIKUS CSOPORTBA (nem kötelező)
 Gutenberg Galaxis - hagyományos nyomdaipari területek
 FLEXPO - flexo technológiák
 Digital – digitális nyomtatás
 DigitalSignage – digitális tartalomszolgáltatók
 Creatíve Packaging – csomagolóanyagok, csomagoló eszközök, gépek


Reklámdekorációs alap- és segédanyagok, gépek, berendezések gyártása, forgalmazása

A KIÁLLÍTÓI REGISZTERBEN MELYIK KIÁLLÍTÁSI TEMATIKÁNÁL* KÉRI A SZEREPELTETÉSÉT?
*A részletes listát lásd a mellékletben illetve kényelmesen a honlapon keresztül on-line is elvégezhető. Probléma vagy különleges igény esetén írjanak a
titkarsag@pnyme.hu címre!

A TEMATIKA-VÁLASZTÁSSAL EGYÚTTAL A KIÁLLÍTÓI KATALÓGUSBAN A NYILVÁNTARTÁS/KERESÉS ELSŐDLEGES HELYÉT IS MEGSZABJA.
EGY KIÁLLÍTÓI REGISZTRÁCIÓHOZ LEGFELJEBB 3 PROFILT LEHET INGYENESEN MEGJELÖLNI. (KÉPVISELT CÉGEK ESETÉBEN 2) MINDEN TOVÁBBI BEJEGYZÉSI
IGÉNY EGYENKÉNT 5.000 FT+ÁFA KIEGÉSZÍTŐ BEJEGYZÉSI DÍJ ELLENÉBEN LEHETSÉGES.
TÖBB TEMATIKUS CSOPORT BEJELÖLÉSE ESETÉN KÉRJÜK, ADJA MEG, MELYIKET TEKINTSÜK ELSŐDLEGESNEK! (KÉRJÜK, A MELLÉKLET SZERINTI TEMATIKUS
LISTÁBAN SZEREPLŐ SZÁMMAL ADJA MEG. HA EGY FŐCSOPORTON BELÜL TÖBB ALCSOPORTBAN IS AKTIVITÁSA LESZ AZ EXPÓN, AKKOR PRAKTIKUSAN A FŐ
CSOPORTSZÁMOT ADJA MEG!)
Elsődleges profil szerinti regisztráció és katalógusbejegyzés:
További (ingyenesen) választható szakterületek:

2.) ………

1.) …………
3.) …………

Külön díjazás ellenében választott szakterületek: ….db …………….………………………………………………..
A katalógusbejegyzéssel kapcsolatos kérdésekben az együttműködő partner elérhetősége: (név, telefon, Email)

Dátum, aláírás (Kérjük a nevezési laptól függetlenül ezt is önállóan aláírással hitelesíteni!)

__________________________________________

__________________________________________

3. oldal

A PPDEXPO GAZDÁJA A PNYME, A SIGNEXPO GAZDÁJA AZ EXPOSITOR KFT.
(A KIVITELEZÉS – ÉPÍTÉS/ÜZEMELTETÉS/BONTÁS – TECHNIKAI GAZDÁJA MINDKÉT KIÁLLÍTÁS ESETÉBEN AZ EXPOSITOR KFT.)
A TEMATIKUS CSOPORTBA JELENTKEZÉS AZT JELENTI, HOGY AZ IDE REGISZTRÁLTAKAT - A MŰSZAKI LEHETŐSÉGEKTŐL FÜGGŐEN, DE LEHETŐLEG EGY
CSOPORTBAN HELYEZZÜK EL.
AZ IDE REGISZTRÁLÁS AZONBAN NEM JELENT VÉGLEGES ELKÖTELEZŐDÉST, A TERÜLETKIOSZTÁS SORÁN MÉG LEHET VÁLTOZTATNI.

4. oldal

FONTOS HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK A KIÁLLÍTÁSOKRA JELENTKEZÉSEKHEZ

A JELENTKEZÉS MÓDJAI:
ON-LINE a www.ppdexpo.hu VAGY A www.signexpo.hu HONLAPON A JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSÉVEL. KÉRJÜK, LEHETŐLEG EZT
AZ UTAT VÁLASSZÁK!
A LEVÉLBEN KÜLDÖTT VAGY ONLINE LETÖLTHETŐ JELENTKEZÉSI LAP FELHASZNÁLÁSÁVAL FAXON, SZKENNELT PDF-KÉNT VAGY POSTÁN
A VÁLASZTOTT KIÁLLÍTÁS SZERINTI CÍM EGYIKÉRE!
HA POSTÁN KÜLDIK, AKKOR JAVASOLJUK, KÜLDJENEK EGY RÖVID E-MAIL ÉRTESÍTÉST A FELADÁSRÓL, MERT ÍGY EGYRÉSZT SZÁMÍTUNK A
KÜLDEMÉNYRE MÁSRÉSZT EZT AZ IDŐPONTOT TUDJUK A JELENTKEZÉSI IDŐPONTNAK TEKINTENI!
AZ ONLINE JELENTKEZÉSEKRŐL A RENDSZER AZONNAL KÜLD EGY VISSZAIGAZOLÁST A JELENTKEZÉS LEGFONTOSABB PARAMÉTEREIVEL. AZ
E-MAILBEN VAGY FAXON ÉRKEZETT JELENTKEZÉSEKET 1 MUNKANAPON BELÜL IGAZOLJUK VISSZA AZ ÜGYINTÉZŐKÉNT MEGADOTT CÍMRE
KÜLDÖTT VÁLASZ E-MAILBEN VAGY FAXBAN. HA NINCS MEGADVA KÜLÖN ÜGYINTÉZŐ, AKKOR A RENDSZER ÁLTAL KIJELZETT KÜLDŐ
CÍMRE!
A POSTÁN ÉRKEZETT JELENTKEZÉSEKET A JELENTKEZÉSI LAPON MEGADOTT ÜGYINTÉZŐNEK KÜLDÖTT E-MAILBEN IGAZOLJUK VISSZA A
KÉZHEZVÉTELT KÖVETŐ 2-3 MUNKANAPON BELÜL.
AZ E-MAILBEN KÜLDÖTT VISSZAIGAZOLÁSOKRÓL OLVASÁSI ÉRTESÍTÉST KÉRÜNK, AMIT KÉRJÜK, NE KAPCSOLJANAK KI!
A BEFOGADOTT JELENTKEZÉSEKET TARTALMILAG IS VISSZAIGAZOLJUK ÉS A SZÁMLÁZÁS ELŐTT EGYEZTETJÜK AZ ADATOKAT. A SZÁMLÁT A
PPDEXPO ESETÉBEN A PNYME, SIGNEXPO ESETÉBEN AZ EXPOSITOR KFT. ÁLLÍTJA KI, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY TAGJA-E VALAMELYIK
KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍTÓ SZERVEZETNEK A KIÁLLÍTÓ.
A KEDVEZMÉNYEKRE JOGOSULTAK AKKOR SZÁMÍTANAK A MEGVALÓSÍTÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ PARTNER-SZERVEZETEK TAGJAINAK, HA
2017-IG NINCS TAGDÍJELMARADÁSUK ÉS 2018. ÉVI TAGDÍJAIKAT A FIZETÉSI HATÁRIDŐN BELÜL BEFIZETIK. EZEK MELLETT A PPFEST
PROGRAMJAIBAN AKTIVITÁST VÁLLALÓ NONPROFIT SZERVEZETEK VALAMINT AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK.
A KIÁLLÍTÓKÉNT VAGY TÁRSKIÁLLÍTÓKÉNT REGISZTRÁLÓKNAK 2019. JANUÁR 12. UTÁN KÜLDJÜK A
KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS RÉSZLETES REGISZTRÁCIÓS ÉS ADATLAPJÁT.
A PPDEXPO RENDKÍVÜLI SZOLGÁLTATÁSA, HOGY A KIÁLLÍTÓ CÉGEKNEK INFORMATÍV HOZZÁFÉRÉST BIZTOSÍTUNK A LÁTOGATÓI
ADATBÁZISHOZ. EZ AZT JELENTI, HOGY – A SZEMÉLYISÉGI JOGOK MAXIMÁLIS FIGYELEMBE VÉTELE MELLETT – LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK
KONKRÉT KERESÉSEKNEK, LEVÁLOGATÁSOKNAK ILLETVE KÉRÉSÜKRE AKÁR TÁBLÁZATOS FORMÁBAN IS A RENDELKEZÉSÜKRE BOCSÁTJUK A
KIÁLLÍTÁSRA ÉS A KÍSÉRŐ PROGRAMOKRA REGISZTRÁLTAK LISTÁJÁT. A KIÁLLÍTÁS IDEJE ALATT EZ A HELYSZÍNEN IS, A SAJTÓKÖZPONTBAN
ÜZEMELTETETT SZÁMÍTÓGÉPRŐL LESZ ELÉRHETŐ.
A PPFEST, MINT KERETPROGRAM ÉS ÚGY IS, MINT ÖNÁLLÓ SZAKMAI ESEMÉNYEK NEM TITKOLTAN A LÁTOGATÓK SZÁMÁNAK EMELÉSÉT
ÉS MIND SZÉLESEBB SZAKMAI KÖRNEK AZ MEGSZÓLÍTÁSÁT SZOLGÁLJÁK. EZEK KÖZÜL A LEGTÖBB ÖNÁLLÓ RENDEZVÉNYKÉNT IS
MEGÁLLNÁ A HELYÉT. EZEK SZERVEZÉSE FOLYAMATOS, A SZAKMAI SZERVEZETEK VÉGZIK. A PROGRAMOK ALAKULÁSÁT A
www.ppfest.hu ÖNÁLLÓ HONLAPON LEHET KÖVETNI.
A PPDEXPO TOVÁBBRA IS A SZAKMAI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁVAL ÉS A PNYME MINT GESZTOR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL MEGVALÓSULÓ TÖBBCÉLÚ,
ÖSSZ-SZAKMAI RENDEZVÉNY. EBBŐL ADÓDÓAN NEM CSAK A KIÁLLÍTÓKTÓL VÁRUNK ÉSZREVÉTELEKET, ÖTLETEKET, JAVASLATOKAT, HANEM MINDEN
SZAKMABÉLITŐL!
EZEKET ELSŐDLEGESEN PESTI SÁNDORNAK (pesti@pnyme.hu) VAGY FÁBIÁN ENDRÉNEK (fabian@pnyme.hu) CÍMEZHETIK, DE
A SZERVEZÉSBEN PARTNER SZERVEZETEK BÁRMELYIKÉNEK ELNÖKEI, VEZETŐSÉGEI IS KÖSZÖNETTEL FOGADJÁK!

