
KIÁLLÍTÓI ÉS HIRDETŐI JELENTKEZÉSI LAP
(Kérjük, a jelentkezési lapot legkésőbb 2021. július 30-ig szíveskedjen visszaküldeni.)

Cégnév:  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Postacím:  .....................................................................................................................................................................................................................................................

Számlázási cím (ha a fentitől eltér):  ...................................................................................................................................................................................................

Adószám:  .....................................................................................................................................................................................................................................................

Kapcsolattartó neve:  ...............................................................................................................................................................................................................................

Telefon: ........................................................................................................   Fax: .................................................................................................................................

E-mail:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet. A csomagok és szolgáltatások részletes leírását a Kiállítói információ és a Hirdetési 

lehetőségek címszavak alatt találja a 3. oldalon.

Kiállítás

Kiállítási terület mérete és díja – 1. csomag 
(szélesség x mélység)

6 m2 (3 x 2)  ............................................................. 280 000 Ft + áfa 

9 m2 (3 x 3)  ............................................................. 360 000 Ft + áfa 

12 m2 (4 x 3 vagy 6 x2) ........................................420 000 Ft + áfa 

18 m2 (6 x 3 vagy 9 x 2)  ..................................... 520 000 Ft + áfa 

Hirdetések

Programfüzetben
teljes belső oldal (színes)  ..................................180 000 Ft + áfa 

teljes belső oldal (fekete-fehér)  .....................145 000 Ft + áfa 

Épített stand mérete és díja – 2. csomag
(szélesség x mélység)

6 m2 (3 x 2)  .......................................................................350 000 Ft + áfa 

9 m2 (3 x 3)  .......................................................................470 000 Ft + áfa 

12 m2 (4 x 3 vagy 6 x2) .................................................560 000 Ft + áfa 

18 m2 (6 x 3 vagy 9 x 2)  ...............................................730 000 Ft + áfa 

Szórólap elhelyezése 
a konferenciatáskában  ......................................145 000 Ft + áfa 

INNORAIL 2021
A vasút jövője – A jövő vasútja

Budapest, 2021. november 16-18.
Szervező: InnoRail Kiadó és Konferencia Kft.www.innorail2021.hu



INNORAIL 2021

Jelentkezési és fizetési feltételek

Minden kiállító és hirdető, aki jelentkezni kíván bármelyik felsorolt szolgáltatásra, a csatolt, cégszerűen aláírt Kiállítói és hirdetői jelentkezési 

lap elküldésével teheti ezt meg a Drop Event Kft.-nél. Kiállítási terület megrendelése esetén a standhely kizárólag akkor foglalható el, ha 

annak ellenértéke a feltüntetett időpontig a szervezők számlájára beérkezett. A kiállítás szervezői fenntartják a jogot a standkiosztás 

megváltoztatására, ha a szervezés körülményei ezt megkövetelik. A hirdetés a programfüzetben akkor kerül kinyomtatásra, ha a hirdetés 

teljes összege a feltüntetett határidőig befizetésre került. A jelentkezési lap aláírása és elküldése a felek között létrejött szerződésnek minősül, 

valamint írásos kötelezettségeket jelent arra vonatkozóan, hogy a jelentkező a feltételeket megismerte és elfogadta. 

A feltüntetett árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák. A befizetéseket díjbekérő ellenében kérjük teljesíteni, az alábbiak szerint.

A kiállítási díj 50%-os előlegének befizetése:  ....................................................................................................................................... 2021. augusztus 31.

A teljes kiállítási díj befizetésének határideje: ................................................................................................................................... 2021. szeptember 30.

A hirdetések és a szórólapok elhelyezési díjának befizetési határideje: ................................................................................. 2021. szeptember 30.

Kiállítói jelentkezés határideje: ..........................................................................................................................................................................2021. július 30.

Lemondási feltételek
Bármilyen szolgáltatás lemondása és módosítása kizárólag írásban történhet a szervezőkhöz intézett levélben. A díjvisszatérítés a lemondás 

dátumának függvénye az alábbiak szerint: 

2021. augusztus 31. előtt ................................................................................................................................................80% visszatérítés, 20% visszatartás

2021. szeptember 30. előtt ............................................................................................................................................50% visszatérítés, 50% visszatartás

2021. szeptember 30. után ..............................................................................................................................................................................nincs visszatérítés

A szerződés megszűnése
Amennyiben a koronavírus-járvány, illetve az amiatt elrendelt korlátozó intézkedések lehetetlenné teszik az InnoRail 2021 konferencia 

megrendezését, illetve hibrid vagy online eseményként valósul meg, ezen okokból kifolyólag Szervező a kiállítást sem rendezi meg, 

abban az esetben a szerződés megszűnik. Ekkor Szervező késedelem nélkül írásban értesíteni köteles Kiállítót, illetve Hirdetőt, és 

Szerződő felek kötelesek elszámolni egymással olyan módon, hogy a szerződés megszűnésének időpontjától függetlenül a kiállítói 

terület vagy épített stand és a hirdetés ellenértékeként kifizetett teljes összeg visszajár Kiállítónak, illetve Hirdetőnek. 

Hibrid konferencia esetén Hirdető dönthet úgy, hogy a szolgáltatást igénybe veszi, hiszen ebben az esetben készülni fog programfüzet, 

amiben a hirdetést megrendelte, továbbá a konferenciacsomagban és a helyszínen szórólap elhelyezésére is lesz lehetőség.

Alulírott kijelentem, hogy a fizetési és lemondási feltételeket megismertem és elfogadom.

Dátum: ……………………..…………….…    Aláírás: ……………………………..……………………..

Kérjük, a jelentkezési lapot legkésőbb 2021. július 30-ig szíveskedjen visszaküldeni.

Jelentkezés, kapcsolatfelvétel

Drop Event Kft.

Kapcsolattartó: Csernai Andrea

Telefon: 06 20-576-0406

E-mail: andrea.csernai@dropevent.hu

Honlap: www.dropevent.hu



Kiállítói információ
A kiállítási terület az előadótermek közelében, a kávészünet területén lesz megtalálható, a konferencia helyszínén. Annak érdekében, 

hogy maximálisan biztosítva legyen a résztvevők közötti interakció, a szervezők a kávészüneteket a standok között tervezik. A kiállítói 

terek rugalmas koncepciót biztosítanak a saját építésű standokhoz (csak terület), vagy lehetőségük van teljesen felszerelt stand foglalására 

(a standok 6–18 m2 nagyságúak). Az InnoRail 2021 kiemelt szponzorai elsőbbséget élveznek a standok kiválasztásánál, ezután a standok 

választása a foglalás érkezési sorrendjében történik. A közös területeken, közel az előadótermekhez ingyenes wifi kapcsolatot biztosítunk, 

hogy a résztvevők és a kiállítók egyaránt használni tudják.   

1. kiállítói csomag

Kiállítási terület mérete és díja – 1. csomag 

(szélesség x mélység)

6 m2 (3 x 2)  280 000 Ft + áfa 

9 m2 (3 x 3) 360 000 Ft + áfa 

12 m2 (4 x 3 vagy 6 x2) 420 000 Ft + áfa 

18 m2 (6 x 3 vagy 9 x 2) 520 000 Ft + áfa 

2. kiállítói csomag

Épített stand mérete és díja – 2. csomag

(szélesség x mélység)

6 m2 (3 x 2)  350 000 Ft + áfa 

9 m2 (3 x 3) 470 000 Ft + áfa 

12 m2 (4 x 3 vagy 6 x2) 560 000 Ft + áfa 

18 m2 (6 x 3 vagy 9 x 2) 730 000 Ft + áfa 

Az alapstandméretek a 6-9-12-18 m2. A speciális kéréseket és a magas energiafogyasztási igényeket előre egyeztetni kell a szervezőkkel. 

Hirdetési lehetőségek

Programfüzetben
B5 formában, kb. 500 db

Teljes belső oldal (színes) ......................................................................................................................................................................................................................180 000 Ft + áfa

Teljes belső oldal (fekete-fehér)......................................................................................................................................................................................................... 145 000 Ft + áfa 

Szórólap elhelyezése a konferenciatáskában
Maximum méret: A4, kb. 500 db

A prospektus maximum 12 oldal terjedelmű lehet  ............................................................................................................................................................... 145 000 Ft + áfa

Az első csomag kiállítási díjának tartalma

 a programfüzetben az adott kiállítói terület és a cég nevének feltüntetése logóval

 cégnév és logó feltüntetése az InnoRail 2021 weboldalán linkkapcsolattal

 kávészünetek a kiállítók részére

 helyszíni biztonsági őr biztosítása a nyitvatartási időben, valamint az éjszakai órákban

 stand takarítása

 1 ingyenes kiállítói belépő 6 vagy 9 m2-es stand esetén, illetve 2 ingyenes kiállítói 

belépő 12 és 18 m2-es stand esetén 

A második csomag kiállítási díjának tartalma
 az első csomagban leírt szolgáltatások

 stand szállítása, felállítása, illetve szétszerelése

 Syma elemekből (250 cm magas, fehér oldalsó panelek) épített stand alap be ren de-

zés sel: információs pult, asztalok, székek, szemetes, szőnyeg

 frízfelirat (200 cm x 30 cm)

 világítási rendszer 3 m2-enként egy spotlámpával

 3 konnektor az áramnak (230 V, 50 Hz, európai szabvány), maximum 3 kW-os 

energiahasználat


