EOQ 55. Kongresszusa és a
Minıségügyi Világkongresszus
Minıségügyi Kiállítása
Kiállítási szolgáltatások
1. A kiállítás adatai
A rendezvény
Az EOQ 55. Kongresszusa és a Minıségügyi Világkongresszus keretében rendezett Minıségügyi Kiállítás.
A kiállítás helye
Kempinski Hotel Corvinus *****, Budapest, V. Erzsébet tér 7-8.
A konferencia és a kiállítás idıpontja és a nyitvatartás
A konferencia idıpontja 2011. június 20-23., a kiállítás 20-22. között kerül megrendezésre.
23-án a konferencia résztvevıi céglátogatásokon vesznek részt. A tervezettet jelentısen meghaladó kongresszusi résztvevıi létszám esetén (több, mint 500 fı) a 21-i plenáris ülés helyszíne nem a szálloda lesz (913 óra között).
A kiállítás nyitva tartása: naponta 9-17 óra között (22-én 8,30-17 óra között).
Berendezés (kiállítók számára): június 20. 6-12 óráig
Bontás: június 22. 17 órától 22 óráig.
Szervezı
Top Point Információs és Marketing Kft. - az EOQ Magyar Nemzeti Bizottsága hivatalos megbízottja.
1151 Budapest, Károlyi S. út 124.
Telefon/Fax +361 306-1542, Mobil +3620 55-54-55-9, E-mail: office@toppoint.hu
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A rendezvény helyszínének adottságai miatt a kiállítói megjelenés 4 m egységterületeken történhet. (kb. 3,7
m széles és kb. 1,2 m mély terület), amely bemutatóasztal és 2 szék elhelyezését teszi lehetıvé. Lehetıség
van több egymás melletti standterület bérlésére is. Ebben az esetben a stand kibıvíthetı tárgyalóasztallal,
vitrinekkel stb.
Alkiállító
Az alkiállító nem önálló kiállító az Önök standján. Az alkiállítónak nem készítünk számlát, a rájuk jutó költségeket is Önök fizetik.
Az ajánlatban feltüntetett árak
Az ajánlatban szereplı árak Euroban vannak megadva. Magyarországi kiállítók részére a számlázás Forintban történik, a számla kiállításakor érvényes MNB Euro devizaárfolyamon. A továbbiakban közölt árak nem
tartalmazzák a 25% ÁFÁ-t.
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2. A standterület bérleti díja
A standterület bérleti díja tartalmazza 2 munkatárs részvételét a kiállításon, valamint
szınyegezett terület
1 db asztal
2 db szék
max. 1 kW áramellátás
wifi szolgáltatás

bemutatkozó anyag a konferencia kiadványban
(kiállító neve, logoja, rövid leírás)
szóróanyag elhelyezése a kongresszusi táskában
konferenciaebéd és kávé-üdítı
szemeteskosár

Tartalmazza továbbá a teremvilágítást, napi takarítást.
Standterület bérleti díja

200 Euro/m
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Min. standterület 4 m (kb. 3,7x1,2). A díj a kiállítás teljes idıtartamára vonatkozik. Nagyobb standterület bérlése esetén a résztvevı munkatársak száma arányosan növekszik.
Plussztérítéses szolgáltatásként lehetıség van a standon felállítható, gyorsan szerelhetı roll-up megrendelésére is. Hasznos felület (grafikai méret) 85 x 205 cm (szélesség x magasság), nyomtatási minıség 300 dpi.
Tartalmazza a roll up szerkezetet, a nyomatot, vászon hordtáskát. Nem tartalmazza a grafika elkészítését. A
roll-up a kiállító tulajdona, felhasználható további rendezvényeken, bemutatókon.
Roll-up

75 Euro

Nagyobb standterület bérlése esetén egyedi standok kialakítására árajánlatot adunk.

3. Poszterkiállítás
A kiállítási területen poszterfalon cégreklámok elhelyezésére van lehetıség, nem csak kiállítóknak. A
poszterfal hasznos felülete 80 x 120 cm (szélesség x magasság).
A poszterfalon való megjelenés nem tartalmazza az elhelyezésre kerülı plakát, fólia (ábra, grafika, logó, szöveg) elkészítésének költségeit. Amennyiben a kiállítás szervezı szerzıdött partnerével kívánják elkészíttetni
ezeket, kérjük a 3. sz. megrendelılapon jelöljék, illetve csatolják az erre vonatkozó anyagokat. Ezek alapján
külön árajánlatot adunk Önöknek.
Posztertábla bérleti díja

250.- Euro

A bérleti díj a teljes kiállítási idıtartamra vonatkozik.
Egyéb reklám elhelyezése és egyéb reklámanyagok terjesztése (nyomtatványok, minták, prospektusok) kizárólag a kiállító saját standján van lehetıség.

4. Vitrines megjelenés
A vitrinek elsısorban termékek bemutatására alkalmasak. A belsı világítással ellátott üveges állóvitrinek
magassága 250 cm, alapterületük 50x50, 50x100, 100x100 cm. A termékek 2, illetve több szinten helyezhetık el. A vitrinek bérleti díja
50x50 állóvitrin
50x100 állóvitrin
100x100 állóvitrin

300.- Euro
340.- Euro
380.- Euro

A bérleti díj a teljes kiállítási idıtartamra vonatkozik.

5. Hostess szolgáltatás
Információadás, termék- és szolgáltatás bemutatására hostess igénybevételére van lehetıség. A hostessek
igénytıl függıen a magyaron kívül egy vagy több nyelven is beszélnek.
A megrendelt szolgáltatásra a kiállítás szervezı külön árajánlatot ad.
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