
2018. április 19-22.
PARTNEREINK

EGÉSZSÉGES,
BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET
OTTHON ÉS A MUNKAHELYEKEN

Nemzetgazdasági Minisztérium 
Munkavédelmi Főosztály

BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

Magyar Könnyűipari Szövetség

Magyar Vasúttörténeti Park
1142 Budapest, Tatai út. 95.

• Kiállítás
• Vásár
• Családi programok
• Interaktív bemutatók
• Koncertek



A KÖVETKEZŐ TÉMAKÖRÖKBEN 
VÁRJUK KIÁLLÍTÓK JELENTKEZÉSÉT 

2018. ÁPRILIS 21–22-ÉN EGÉSZNAPOS CSALÁDI PROGRAM

MUNKAVÉDELEM, MUNKAKÖRNYEZET
védőeszközök, védőruházat | védelmi módszerek, technológiák, eszközök | egészséges  

munkahelyi környezet | üzleti öltözet, forma-, egyen-, és munkaruha | munkaruha,  
védőruha alapanyagok

EGÉSZSÉGVÉDELEM, JÓ KÖZÉRZET
egészséges táplálkozás | gyógyászati segédeszközök | aktív pihenés, wellness | sportruházat, 
sportszerek | vitaminok és étrendkiegészítők | catering-szolgáltatás | élelmiszer-automaták | 

ergonomikus irodabútorok, berendezések | fényforrások | klimatizálás

OTTHONUNK BIZTONSÁGA
betörés elleni védelem | személyi biztonság, vagyonbiztonság | közlekedésbiztonság | 

ifjúságvédelem, gondoskodási lehetőségek (prevenció, jogszabályok, életút tervezés) | élet-, 
egészség-, baleset-biztosítások, lakásbiztosítások, öngondoskodás

EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK
kellékek a kényelem, praktikum és elegancia jegyében (táskák, tollak,  

szemüvegek, kesztyűk, sálak, nyakkendők, cipők, ruházati és egyéni díszek,  
kozmetikumok stb.) | konferencia-workshop | divatbemutató



AJÁNLOTT 3M X 3M-ES 
EGYSÉGSTAND TÍPUSOK

További információ honlapunkon (www.vedohalobudapest.hu), illetve a megadott elérhetőségeken  
személyesen is állunk az érdeklődök rendelkezésére.

Szervező: U-4 Reklámiroda | Unyi Györgyi  06-20/9259-012  | E-mail:unyigyorgyi@t-online.hu

A fenti árak az alábbi tartalommal értendők:
•  stand alapterületének szőnyegezése 

kölcsönárban
•  stand építése-bontása alumínium 

vázszerkezet és laminált fehér  
falelemek használatával

•  Egységes betűtípussal kiírt cégfelirat  
a frízpaneleken

•  1 db nyitott információs pult 
 (100 x 50 x 100 cm)

•  1 db tárgyalóasztal (80 x 80 cm)
• 4 db szék
• 1 db világítótest / 3 m2

• 1 db 3 férőhelyes hálózati dugalj
• 1 db műanyag papírkosár

2017. október 31-ig történő 
jelentkezés esetén

2017. október 31-e után 
történő jelentkezés esetén Igényelt m2

Helydíj 18 000 Ft+áfa/m2 21 000 Ft+áfa/m2

Helydíj+ Egységstand 33 000 Ft+áfa/m2 36 000 Ft+áfa/m2

Piactér (helydíj) 15 000 Ft+áfa/m2 18 000 Ft+áfa/m2

 Regisztrációs díj: 33 000 Ft+áfa Fizetési határidő:  2018. január 15.
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A kiállításra SZERZŐDŐ FÉL minősége:

  Kiállító   Társkiállító

A kiállításra SZERZŐDŐ FÉL adatai:

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

Adószám:  ..............................................................................................................  Bankszámlaszám:  ..............................................................................................................

Számlázási cím:  ....................................................................................................................................................................................................................................................

Levelezési cím:  ......................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Cégvezető neve:   ..................................................................................................  Beosztása:  ..........................................................................................................................

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

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

E-mail:   ..................................................................................................................  Mobil tel.:  ............................................................................................................................

Tevékenységi kör: 

 Gyártó   Kiskereskedő   Nagykereskedő   Importőr   Vezérképviselő   Szolgáltató   Egyéb

Tematikai csoport:   ..............................................................................................................................................................................................................................................

Dátum:   Cégszerű aláírás: 
A cégszerűen aláírt jelentkezési lap megküldésével a Kiállító elfogadja az Általános szerződési feltételeket, amely a www.vedohalobudapest.hu honlapon található meg.

További információ honlapunkon (www.vedohalobudapest.hu), illetve a megadott elérhetőségeken  
személyesen is állunk az érdeklődök rendelkezésére.

Szervező: U-4 Reklámiroda | Unyi Györgyi  06-20/9259-012  | E-mail:unyigyorgyi@t-online.hu

JELENTKEZÉSI LAP JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2017. OKTÓBER 31.


