
TRIVENT Rendezvényiroda Visszaküldendõ legkésõbb:
1119 Budapest, Etele út 59-61 2004. április 2.
Tel./Fax: (06-1) 371-1333
E-mail: trivent@trivent.hu

JELENTKEZÉSI LAP
szakkiállításra

17. Távhõ Konferencia

Társaság/Intézmény neve, címe: .............................................................................................................

...................................................................................................................................................................

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

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

A standon levõ képviselõ neve:..............................................................................................................

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

Ügyintézõ neve: .......................................................................................................................................

Minden kiállító cég standon lévõ képviselõje a konferencia részvételi díjából 13.000.- Ft ked-
vezményben részesül. (1 fõ/cég).  A jelentkezéseket legkésõbb április 2-ig, a beérkezés sorrend-
jében tudjuk figyelembe venni. Az ügyintézõnek küldött számla egyben a jelentkezés elfogadásá-
nak visszaigazolása. A regisztrációnál a díj befizetésének igazolását kérjük leadni.

A kiállítás díja három napra: 18.000,-Ft/m2 + 25% ÁFA 
• A díj az alábbiakat tartalmazza: fehér OKTANORM falak, szõnyegezés, hálózati csat-

lakozó, spot lámpa (1 db/4m2), egységes fríz felirat, asztal két székkel, továbbá május 
5-én és 6-án este 7 és reggel 8 között a kiállítási terület õrzését.

• Minden egyéb igényt (további lámpák, hûtõ, pulpitus, polcok, stb.) a rendezõk kérésre
biztosítanak, külön térítés mellett.

Igényelt terület: .................................................................................... m2 (min. 4 m2)

Fizetendõ:  Stand bérleti díj:           ....................................................Ft + 25% ÁFA
Képviselõ részvételi díj                                 59.000.- Ft + 25% ÁFA
Összesen:                     .....................................................Ft + 25% ÁFA

Egyéb megjegyzések, kérések .....................................................................................................

Igazoljuk, hogy a fenti összeget a számla megérkezése után 8 napon belül átutaljuk a Titkárság
számlájára.

Kelt: ........................................                                                   ................................................     
P.H.                                       Aláírás

TRIVENT Rendezvényiroda Visszaküldendõ legkésõbb:
1119 Budapest, Etele út 59-61 2004. április 2.
Tel./Fax: (06-1) 371-1333
E-mail: trivent@trivent.hu

JELENTKEZÉSI LAP
17. Távhõ Konferencia

Társaság/Intézmény neve, címe: .............................................................................................................

...................................................................................................................................................................

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

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

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

...................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: .......................................................................................................................................

A jelentkezéseket legkésõbb április 2-ig, a beérkezés sorrendjében tudjuk figyelembe venni.
Az ügyintézõnek küldött számla egyben a jelentkezés elfogadásának visszaigazolása. A regisztrá-
ciónál a díj befizetésének igazolását kérjük leadni.

Résztvevõk neve: beosztása:

................................................................................................ ....................................................

................................................................................................ ....................................................

................................................................................................ ....................................................

Részvételi díj:      72.000.- Ft + 25%ÁFA/fõ, amely tartalmazza a szállást egyágyas szobákban, 
teljes ellátást, állófogadást, kulturális programot és a konferencia anyagot.

Fizetendõ: Részvételi díj: ................  fõ x 72.000.- Ft + 25% ÁFA

Összesen: .............................................   Ft + 25% ÁFA

Igazoljuk, hogy a fenti összeget a számla megérkezése után 8 napon belül átutaljuk a Titkárság
számlájára.

Kelt: ........................................                                                   ................................................     
P.H.                                     Aláírás


