InnoRail 2017

3. Nemzetközi vasúti konferencia az egységes európai vasúti térségért

Budapest, 2017. október 10-12.
Szervezők: InnoRail Kiadó és Konferencia Kft. és Com-Forth Kft. (Rolling-NET)
www.innorail2017.hu

Szponzori jelentkezési lap

(Kérjük, a jelentkezési lapot legkésőbb 2017. május 31-ig szíveskedjen visszaküldeni.)

Cégnév: .........................................................................................................................................................................................................................................................
Postacím: ......................................................................................................................................................................................................................................................
Számlázási cím (ha a fentitől eltér): ....................................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó neve: ................................................................................................................................................................................................................................
Telefon: ........................................................................................................

Fax:..................................................................................................................................

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

Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet. A csomagok és szolgáltatások részletes leírását a Szponzori csomagok elnevezésű katalógus tartalmazza.

1. Kiemelt szponzori csomagok
Platina fokozatú szponzori csomag ...........................................................................................................................................................7 320 000 Ft + áfa
Arany fokozatú szponzori csomag .............................................................................................................................................................4 270 000 Ft + áfa
Ezüst fokozatú szponzori csomag ............................................................................................................................................................. 2 440 000 Ft + áfa
Általános szponzori csomag ............................................................................................................................................................................ 610 000 Ft + áfa

2. Speciális szponzori csomagok
A konferenciabankett kizárólagos szponzora ........................................................................................................................................3 100 000 Ft + áfa
A konferencia nyitófogadásának kizárólagos szponzora ..................................................................................................................... 970 000 Ft + áfa
A konferenciaebéd szponzora .................................................................................................................................................................... 2 000 000 Ft + áfa
A konferencia kávészünetének szponzora .................................................................................................................................................400 000 Ft + áfa
A konferenciakiadvány (pendrive) kizárólagos szponzora ................................................................ 1 650 000 Ft + áfa

400 000* Ft + áfa

A konferenciaanyagok (jegyzettömb és toll) kizárólagos szponzora ................................................700 000 Ft + áfa

400 000* Ft + áfa

		

(*ebben az esetben az anyagokat a szponzor biztosítja)
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3. Jelentkezési és fizetési feltételek
Fenti szponzori csomagokra jelentkezni a csatolt, cégszerűen aláírt Szponzori jelentkezési lap elküldésével lehet az InnoRail Kiadó és
Konferencia Kft.-nél vagy a CongressLine Kft.-nél, legkésőbb 2017. május 31-ig. Amennyiben a szponzor által választott csomag már
foglalt, erről a szervező azonnal tájékoztatja partnerét, és ebben az esetben más szponzori csomagot ajánl fel.
A szponzori csomagok tartalma a szervező részéről ajánlattételnek minősül. Ennek írásos elfogadása a szponzor részéről szerződés
létrejöttét eredményezi. A szponzori csomagok díja a 27%-os áfát nem tartalmazza. A szponzori díjak díjbekérő ellenében történő
befizetésének határideje legkésőbb a díjbekérő kiállítását követő 10. munkanapon esedékes. A szervező fenntartja a jogot és a lehetőséget, hogy a meghirdetett szponzori csomagoktól eltérő megállapodást kössön a szponzorral, amennyiben ez a felek kölcsönös
érdekeit szolgálja.
A Szponzori jelentkezési lap megküldése után a szponzor részéről visszalépés nem lehetséges, mivel az ellenszolgáltatást (a kommunikációt a résztvevők felé) a szervező azonnal megkezdi. Visszalépésre a szponzor kizárólag abban az esetben jogosult, ha a szervező
az ajánlatban foglalt szolgáltatásokat önhibájából kifolyólag nem biztosítja a szponzor részére.

Alulírott kijelentem, hogy a fizetési és lemondási feltételeket ismerem és elfogadom.

Dátum: ..........................................................................................................

Aláírás: ..........................................................................................................................

Kérjük, a jelentkezési lapot legkésőbb 2017. május 31-ig szíveskedjen visszaküldeni.
InnoRail Kiadó és Konferencia Kft.
1131 Budapest, Dolmány u. 35.
Kapcsolattartó: Balla Ágnes
Telefon: 0630-413-7585
E-mail: balla.agnes@innorail.hu
Honlap: www.innorail2017.hu
CongressLine Kft.
1065 Budapest, Révay köz 2.
Kapcsolattartó: Krasznai Tamás
Telefon: 061-429-0146
E-mail: office@congressline.hu
Honlap: www.congressline.hu

