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Fizetési feltételek és árlista
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1. A standok bérleti díja: 16.500 Ft + ÁFA / m / 3 nap.
A bérleti díj tartalmazza a stand alapberendezését, az egységes cégfeliratokat (2 fm-ig), egy alapbejegyzést a
kiállítási katalógus-programfüzetben, kétszeri takarítást és az éjszakai őrzést csütörtök 18 órától péntek 10
óráig, illetve péntek 18 órától szombat 10 óráig.
2. Az egyéb berendezési tárgyak bérleti díjait lásd alább.
3. Amennyiben valamely kiállító csak az alapterületre tart igényt – berendezés nélkül –, annak bérleti díja:
13.000 Ft /+ ÁFA / m2 / 3 nap.
4. A fizetés számla alapján átutalással történik, melynek határideje: 2006. október 31. Amennyiben a kiállító a
megjelölt határidőig nem fizeti meg a bérleti díjat, elveszíti részvételi jogát a Könyvszemlén.
5. Azon kiállítók részére, akik 2006. június 30-ig jelentkeznek és befizetik a részvételi díjat, a standbérlet (és az
esetleges hirdetési, terembérleti díjak) összegéből 10%, a szeptember 30-ig jelentkezők és fizetők részére
pedig 5% kedvezményt biztosítunk.
6. 2006. október 31-ig történő lemondás esetén a részvételi díjat 30% szervezési költség levonásával
visszatérítjük. 2006. október 31-e után nem áll módunkban a befizetett összeg visszafizetése.
7. A Debreceni Könyvszemlét a nagyközönség belépődíj-mentesen látogathatja.
8. A külön programokhoz megrendelt terem bérleti díja: 15.000 Ft / óra + ÁFA. Igény esetén technikai
eszközök (pl. írásvetítő) is bérelhetők, ezek díját külön igazoljuk vissza.
9. Hirdetés a kiállítási katalógus-programfüzetben (az alapbejegyzésen túl). A füzet 10.000 példányban,
A/5-ös méretben, 4+4 színes külső borítóval jelenik meg.

hátsó borító (A/5 4+4 színes)
első belső borító (A/5 4+4 színes)
hátsó belső borító (A/5 4+4 színes)
belső oldal (A/5 4+4 színes)
belső (A/5 fekete-fehér)
belső (A/6 fekete-fehér)

Nyomdakész állapotban*
100.000 Ft + ÁFA
80.000 Ft + ÁFA
70.000 Ft + ÁFA
55.000 Ft + ÁFA
38.000 Ft + ÁFA
20.000 Ft + ÁFA

Tervezés, nyomdai előkészítés
+ 15 %
+ 15 %
+ 15 %
+ 15 %
+ 15 %
+ 15 %

*: 300 dpi, CMYK színtérben elkészített TIFF vagy PSD állományokat tudunk fogadni.

Választható kiegészítők
fal (darab)
plexi fal (darab)
színes fal (darab)
harmonika ajtó (darab)
szőnyegezés (nm)
információs pult (100x100x50) (darab)
fogas (darab)
tárgyalóasztal (70 x 70) (darab)
fémvázas szövetszék (darab)
bárszék (darab)
regál (3 polccal) (darab)
polc (100x28) (darab)
asztali üveges vitrin (darab)
álló standvitrin (hlg spot világítás, 2 polc)
álló standvitrin plusz polc (darab)
kombi konyha (főzőlap, hűtő, víz)

Szervező:

2640 + ÁFA
7150 + ÁFA
5500 + ÁFA
3520 + ÁFA
530 + ÁFA
4290 + ÁFA
1320 + ÁFA
1980 + ÁFA
1320 + ÁFA
2750 + ÁFA
4290 + ÁFA
990 + ÁFA
7800 + ÁFA
13200 + ÁFA
1100 + ÁFA
19800 + ÁFA

8250 + ÁFA
hűtőszekrény (darab)
1450 + ÁFA
álló prospektustartó (darab)
250 + ÁFA
szemétkosár (darab)
2200 + ÁFA
művirág (darab)
2750 + ÁFA
ventillátor (darab)
300 + ÁFA
hamuzó (darab)
plexi világító torony (100x100x250) (darab) 27500 + ÁFA
álló plexi reklámdoboz (100x100x100) (darab) 9700 + ÁFA
forgó reklámdoboz (100x100x100) (darab) 22000 + ÁFA
1200 + ÁFA
spotlámpa (darab)
2750 + ÁFA
fénycsőarmatúra (darab)
550 + ÁFA
3-as dugalj (darab)
1650 + ÁFA
halogén reflektor (darab)
180 + ÁFA
frízfelirat (karakter)
4500-7500 + ÁFA
egyedi felirat + logo (darab)
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1800 Ft + ÁFA
színkasírozás (m )
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