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Meddig lehet jelentkezni kiállítóként? 2019. augusztus 31. a jelentkezési határidő. A
dátumot követően a rendelkezésre álló szabad helyek függvénye a jelentkezés elfogadása.
Mikor igazolják vissza a jelentkezésemet? Határidőn belül történő jelentkezés esetén a
jelentkezési határidőt követő 30 napon belül.
Mikor kapjuk meg a helykiosztást? A jelentkezések visszaigazolását követően, várhatóan
augusztus első felében.
Mikor lehet behajtani a kiállításra, mikor lehet be- és kipakolni? Az építés nélkül igényelt
területre az építési napokon (2019. szeptember 21-25, Passzázs, F és G pavilon szeptember
23-25.) egész nap. Nyitvatartási napokon reggelente nyitás előtt árufeltöltés és szerviz célból.
A pontos időintervallumokat, a be- és kihajtás feltételeit a Kiállítói Szolgáltatói Kézikönyv
tartalmazza majd; ez augusztusban jelenik meg.
Lesz nyomtatott és/vagy online kiállítói katalógus? Csak online katalógus készül.
Van-e regisztrációs díj? Külön regisztrációs díj nincs.
Van-e külön katalógusbejegyzési díj? Nincs külön katalógusbejegyzési díj
Van-e lehetőségem lemondani a részvételt, ha nem vagyok elégedett a helykiosztással?
Ahogy azt az ÁSZF megfogalmazza, kötbérmentesen nincs. Mindent elkövetünk azonban, hogy
a kiosztott helyével minden kiállító elégedett lehessen.
Ki jelentkezhet az OMÉK-ra? Az árucsoportlistában szereplő terméket, szolgáltatást előállító
vagy forgalmazó jogi vagy természetes személy.
Lesz-e külön szerződés? Nem. A jelentkezési lap a visszaigazolással válik érvényes szerződéssé.
Ki lehet társkiállító? Főkiállító standján – annak engedélyével – jogosult megjelenni
társkiállító, ha kitölti a vonatkozó űrlapot. Ezáltal bekerül a kiállítói katalógusba is.
Kinek az adataival kell kitölteni a jelentkezési lapot, ha más fizető cég? A jelentkezési lapon
a fizető adatait kell feltüntetni. A tényleges kiállító adatait a társkiállítói jelentkezési lapra kell
beírni.
A kedvezmények igénybevétele: az egyes kedvezmények alatt felsorolt feltételek közül elég
ha egynek megfelel a jelentkező.
Kap-e kiállítói bérletet a társkiállító? Nem, a főkiállító oszthatja meg vele a foglalt terület után
járó belépőket vagy vásárolhat magának.
Lehet-e vagy kell-e vásárláskor Festipay kártyával fizetni? Nem lehet Festipay kártyát
használni.
Hol lehet parkolóbérletet, kiállítói bérletet vásárolni? A K épületben található főpénztárban
készpénzért és bankkártyával.
Hol lehet parkolni? A Hungexpo által kijelölt és üzemeltetett kiállítói és látogatói
parkolókban. A kiállítói parkolókba behajtáshoz előre váltott bérlet kell. A látogatói
parkolóban kihajtáskor kell fizetni zsetonnal, amit a látogatás során a pénztárakban, kizárólag
bankkártyával lehet megvásárolni.
Hogyan lehet építési-bontási belépőt kapni? A K épületben az AMC információs pultnál,
ingyenesen. Az igényelhető darabszám nincs korlátozva.
Ha csak területet igényeltem, akkor standépítés és egyéb szolgáltatások ügyében kihez
fordulhatok? Standépítési és egyéb kapcsolódó szolgáltatás rendelhető a Hungexpotól vagy
bármely szabályosan működő bel- és külföldi vállalkozótól. Ha nem a Hungexpotól kerül
megrendelésre az építés, a Hungexpo szemétszállítási díjat számol fel, amelyet az építés
megkezdéséig kell megtéríteni számára. A díj mértékéről a Kiállítói Szolgáltatói Kézikönyv
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rendelkezik majd. A szomszéd standoktól való elhatárolás mindenkinek kötelező: legalább
elválasztó falakat kell rendelni.
Mi az építési magasság? pavilononként változó. A KÜMSZ fogja tartalmazni.
Mekkora területet kapnak a pultos kiállítók? A pult mögötti rész a saját terület, kb. 1,5 méter
mélységben.
A pultos kiállítók el vannak választva egymástól? A pultok mögött kb. 1,5 méterrel
hátfal található. Oldalirányban csak ki-be járásra szolgáló tér van a pultos kiállítók között.
Milyen berendezést kap egy pultos kiállító? 2*0,5*1 m-es (h*sz*m) zárható, benne polccal
ellátott pultot. Két széket a pult mögött és 2 x 1 m széles Octanorm hátfalat. A pultra 50*50
cm-es logó-táblát, a hátfal egyik egységére egy 95*140 cm-es céges grafikát. A pultok
szőnyeges területen állnak. Dobogó nincs. Két pulthoz tartozik 1 szemetes és 1 hármas
elosztó dugalj.
Pultos kiállítóként kapok áramot és világítást? Igen.
Pultos kiállítóként hozhatok saját hűtőszekrényt? Igen, de a rendelkezésre álló saját
területen kell megoldani az elhelyezését.
Pultos kiállítóként saját hűtővitrin használhatok? Igen, de a megrendelt pult helyett lehet
csak elhelyezni.
Pultos kiállítóként hozhatok saját dekorációt? (Roll-up stb.) Igen, a saját rendelkezésre álló
területen és felületen lehet elhelyezni..
Pultos kiállítóként kell fizetnem a szemétszállításért? Nem.
Hány ingyenes kiállítói bérlet jár egy pult igénylése után? 2db
Hány ingyenes kiállítói bérlet jár az igényelt terület után? 9 m2 -es alapterület után 3 db. A
terület/standméret 10 m2 -enkénti növekedésével +1-gyel nő az ingyenesen igényelhető
kiállítói bérletek száma, de kiállítónként maximum 40 db adható.

Hány ingyenes kiállítói bérlet jár a faházas kiállítóknak? Fél faház (4 m2) után 2 db,
egész faház (8 m2) után 4 db.
Milyen felszereltségű a faház? Fél faház felszereltsége: lenyitható ablak, ablak előtt könyöklő,
pult, víz- csatorna és árambekötés, belső világítás, mosogatótálca, háztartási hűtő, egy szék,
pult, szemetes, kiállítói fríz. Egész faház felszereltsége: a felsoroltak duplán.
A területdíjban benne van a szőnyeg? Csak a pultos kiállítóknál, egyéb esetben nincs.
Az árusításhoz és kóstoltatáshoz kapcsolódó engedélyekről kinek kell gondoskodnia?
Minden kiállító maga intézi a helyszíni tevékenységéhez kapcsolódó engedélyeket.
Részt vehet-e olyan a kiállításon, akinek terméke nem szerepel a terméklistában? Nem.

