
MEGJELENÉSI, HIRDETÉSI, SZPONZORÁLÁSI JELENTKEZÉSI LAP
Kérjük, hogy jelentkezését mielőbb, de legkésőbb 2014. március 30-ig szíveskedjen visszaküldeni!

Ezúton jelentkezünk a fenti rendezvényhez kapcsolódó alábbi szolgáltatásokra. Tudomásul vesszük, hogy a területkiosztást a szervező cég 
végzi, figyelembe véve a szabad helyek számát, a 2013-ban résztvevő cégek foglalt területét és a jelentkezés sorrendjét.

CÉGNÉV:  .........................................................................................................................................................................................................................................

CÍM:  ....................................................................................................................................................................................................................................................

KAPCSOLATTARTÓ NEVE:  ..............................................................................................................................................................................................

TEL.: ...................................................  MOBIL: ....................................................  E-MAIL: ...............................................................................................

1. a) Megjelenési lehetőség – 4 m2 terület (220 voltos csatlakozót biztosítunk) 100 000 Ft  

1. b) Megjelenési lehetőség – 6 m2 terület (220 voltos csatlakozót biztosítunk) 150 000 Ft 
A kongresszuson való jelenlét feltétele, hogy a jelentkező cég a tudományos programra előadót biztosítson, a gyakorlati kurzusokra a témába 
vágó szakmai programot szervezzen, a workshop programhoz a tematikához illő előadást rendezzen.

2. SZPONZORÁCIÓ  
Platinafokozatú szponzoráció ára: 500 000 Ft 

Aranyfokozatú szponzoráció ára: 200 000 Ft
A platina- és aranyfokozatú szponzorok logóját elhelyezzük a rendezvényig megjelenő image hirdetésekben. 
Minden szponzor logója megjelenik a programfüzetben és a rendezvény helyszínén, az előadótermekben kihelyezett molinón, valamint  
a plazmatévé-hálózaton (15 db), roll-up elhelyezés, web oldalon történő megjelenés.

3. HIRDETÉS A PROGRAMFÜZETBEN – B5 méretben, 4 színnyomással, hirdetés mérete: 165x235 mm
a) Hátsó külső borító (B4): 125 000 Ft q b) Hirdetés a füzetben belső oldalakon: 95 000 Ft q
c) Első-hátsó belső borító (B2-B3): 110 000 Ft q d) Belső fél oldal: 50 000 Ft q
e) Dupla belső oldal hirdetés 145 000 Ft q

4.  HIRDETÉS A www.upgradecongress.hu weboldalon
a) 2014. június 30-ig: 30 000 Ft q b) 2014. december 31-ig: 45 000 Ft q

5.  VIDEOREKLÁM PLAZMA-TV hálózaton 2 NAPRA, több alkalommal történő megjelenés esetén
A megjelenési területeket összekötő rendezvényfolyosón (12 db), a csarnok emeleti éttermében (1 db) mutatja be folyamatosan a hirde-
téseket. A megjelenítéstechnika fejlődésének köszönhetően a videoreklámok az elmúlt években egyre népszerűbb hirdetési eszköznek 
bizonyultak. Az idei Upgrade Kongresszus alkalmat ad Önnek is, hogy kipróbálja ezt az új lehetőséget. A reklámfilm 2 napon át látható, 
a folyamatos megjelenést biztosítjuk.

1 db film rendelése esetén  40 000 Ft/30 másodperc/20 alkalom/nap
2 db film rendelése esetén  75 000 Ft/30 másodperc/20 alkalom/nap
3 db rendelése esetén pedig  95 000 Ft/30 másodperc/20 alkalom/nap
Használja ki Ön is ezt a színes és figyelemfelkeltő reklám- lehetőséget! 

6. WORKSHOPTEREM BÉRLÉS:
1 NAPRA (péntek vagy szombat) 120 000 Ft  q
1/2 NAPRA (péntek vagy szombat) 65 000 Ft  q

7. FIZETÉSI FELTÉTELEK:
A jelentkezési lapon feltüntetett árak áfa nélkül értendőek! A részvételi díjat és az egyéb megrendelt szolgáltatásokat a proforma számla 
kézhezvétele után 8 napon belül bankátutalással kérjük kiegyenlíteni! 

8. EGYÉB
Figyelem: Jelentkezésüket csak a részvételi díj befizetése után tudjuk véglegesíteni.
Lemondási feltételek: A részvétel lemondását 2014. április 30-ig a bruttó 25%-os adminisztratív díj levonásával tudjuk elfogadni. 
Az ezen időpont után beérkező lemondásokat nem áll módunkban visszautalni. 
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VI. UPGRADE 2014 2014. május 30–31.
SYMA Rendezvény és Kongresszusi Központ

Event Organizer Hungary Kft.
1012 Bp., Kuny Domokos u. 9.
Tel.: 06-1-202-2994, fax: 06-1-202-2993
E-mail: info@dental.hu

A C csarnokban kialakított maximum 25–40 fős workshoptermekben lehetőséget biz-
tosítunk szakmai programok lebonyolítására. A termek berendezettek (székek, elnöki 
asztal, vetítővászon, mérettől függően hangosítás, projektor, mikrofon).



I. A jelentkezések elfogadása 
A jelentkezés a jelentkezési formanyomtatvány kitöltésével történik, mely cégszerűen aláírandó és visszaküldendő a szervezőknek. 
A  formanyomtatványon a jelentkező szerződéses partnerének ismeri el a szervezőket. A jelentkezés annak elfogadásáig vagy 
végleges elutasításáig köti a jelentkezőt. Bármely, a jelentkező által a formanyomtatványon kikötött feltétel és/vagy fenntartás ér-
vénytelen. A szervezők csak olyan jelentkezőket fogadnak el, akiknek a termékkínálata összhangban van a kongresszus témájával. 
A jelentkezők elfogadására a szervezők jogilag nem kötelezhetőek. Az elfogadott jelentkezéseket a szervező írásban visszaigazolja, 
mellyel a szerződés a szervező és a jelentkező között érvénybe lép. Bármely megjelenési terület, amelyet a jelentkezők legkésőbb 
a rendezvény kezdete előtti nap nem foglalnak el, a szervezők által újra értékesíthető.

II. A részvétel költségei – késedelmes fizetés 
A szervező a jelentkezéskor számlát ad a regisztrációs díjról. A terület alapdíjáról és az egyéb igényelt szolgáltatásokról a szervező 
számlát állít ki a jelentkezési lapon feltüntetett határidők figyelembevételével. Az ezen szereplő összeg a megjelölt számlaszámra 
levonások nélkül, a rendezvény előtt, az esedékesség napjáig átutalandó. Az egyéb, a helyszínen külön rendelt szolgáltatásokról 
szóló számlát a szervezők a rendezvényt követő 8 napon belül küldik meg a résztvevőknek. Ezen fizetési feltételek és a határidők 
betartása jogilag kötelező. A jelentkező bármely, a szervezőkkel szemben fennálló követelése a számla összegéből nem vonható 
le. Ugyanígy nincsen joga a jelentkezőnek bármilyen követelésre hivatkozva a fizetés visszatartására. A részvételi visszaigazolást (a 
szerződés létrejöttét) követően a jelentkező fizetési kötelezettsége érvényes még abban az esetben is, ha a jelentkező cég tárgyai 
a rendezvény helyszínére csak részben vagy egyáltalán nem érkeznek meg. Amennyiben a jelentkező a számlán feltüntetett ha-
táridőig fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szervezők fizetési haladék megítélése nélkül jogosultak a résztvevő területe 
felett más módon rendelkezni. Az a jelentkező, aki nem fizette be maradéktalanul a rendezvényre kiállított számláját, nem jogosult 
a részvételre. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmes kamatot jogosult felszámítani a szervező.
 

III. Biztosítás, felelősség 
A tárgyak és minden egyéb berendezés, gép, a kongresszus előtti, közbeni vagy utáni szállítása, a tárgyak károsodása, lopása elleni 
védekezés a jelentkező, illetve a jelentkező megbízottjának felelősségi körébe tartozik. A jelentkező, illetve megbízottja felel min-
den kárért, amelyet részvételükkel egy harmadik félnek okoznak, beleértve azokat a károkat is, amelyet a rendezvény helyszínének 
épületében, berendezéseiben tesznek. A jelentkező a jelentkezési feltételek elfogadásával határozottan felmenti a szervezőket bár-
minemű saját vagy harmadik fél által benyújtott visszkereseti jog érvényesítése alól. A szervezőknek az építésre vonatkozó előírásai 
minden körülmények között betartandóak. A szervező nem tehető a jelentkező által felelőssé, amennyiben a jelentkezőnek ezen 
előírások betartásából bárminemű hátránya származik. Hasonlóképpen nem felel a szervező vis major esetén. Amennyiben a kong-
resszus bármilyen okból más időpontban vagy helyen kerülne megrendezésre, vagy ha a már meghirdetett tematika megváltozna, 
a jelentkezőnek nem áll jogában a szervező felé visszkereseti jogot érvényesíteni.

IV. Visszalépés
A rendezvényről való visszalépés vagy a bérelt területek csökkentése csak abban az esetben lehetséges, ha ez az igény a szerve-
zőhöz írásos formában megérkezik. 
Amennyiben a jelentkező 2014. április 30-ig lép vissza, ez feljogosítja a szervezőt a teljes számlaösszeg 25%-a kifizetésének a kö-
vetelésére.
Amennyiben ezt az időpontot meghaladóan lép vissza a jelentkező, ez feljogosítja a szervezőt a teljes számlaösszeg kifizetésének 
a követelésére. Ebben az esetben a jelentkező köteles a teljes számlaösszeget haladéktalanul kifizetni.

V. Reklámanyagok, áruminták terjesztése
Nyomtatványok, szóróanyagok, különböző reklámanyagok terjesztése kizárólag a szervező cég által egyeztetett területen meg-
engedett. Tilos bár mi lyen anyag osztogatása, ingyenes terjesztése a megjelenési területen, a járófolyosókon vagy a SYMA egyéb 
épületeiben. (Pl. rendez vényfolyosó, étterem.) A terjesztés a Puskás Ferenc stadion és intézményei területén, a SYMA Csarnok előtt 
sem enge dé lyezett. A be nem jelentett terjesztésért a szervező egyszeri nettó 300 000 Ft értékű azonnali számlát állíthat ki, de 
szükség esetén jogában áll a szervezőnek egyoldalúan felbontani a kongresszusra vonatkozó szerződést is.

VI. Teljesítés helye – illetékes bíróság – jogszabályok – adók és illetékek
Miután a kongresszus részvételéből származó mindennemű jog és kötelezettség teljesítésének a helye Budapest, a jelen szerző-
désből származó vitás ügyekben a budapesti bíróságok illetékesek, illetve a magyar jogszabályok érvényesek.
Az utólagos szóbeli megállapodások és módosítások érvényességéhez mindkét fél részéről aláírt írásos forma szükséges, és ezt 
mellékelni kell az alapmegállapodáshoz.

  RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
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