
� sorstand

� sarokstand

� fejstand

� legkisebb stand 6 m2

típusstanddal
Az árak az áfát nem tartalazzák.

� row stand

� corner stand

� head standx

� minimal stand 6 m2

includes shell stand
Price doesn’t include VAT (25%).

FESTÉKEK, LAKKOK, TAPÉTÁK, SEGÉDANYAGOK
SZERSZÁMOK • DÍSZÍTÕ ÉS DEKORANYAGOK • KANDALLÓK
TAKARÍTÓGÉPEK • KÖRNYEZETVÉDELEM

13. NEMZETKÖZI SZAKFÓRUM • 2005. FEBRUÁR 18–19.
SYMA Rendezvénycsarnok, 1143 Budapest, Ifjúság útja 2.

PAINTS, ENAMELS, WALLPAPERS, EQUIPMENTS,

AUXILIARY AND DECORATION MATERIALS • INSTRUMENTS, CHIMNEYS

CLEANING MACHINES • PROTECTION OF ENVIRONMENT

13th INTERNATIONAL FORUM • 18–19. 02. 2005.
SYMA Exhibition Hall, 1043 Budapest, Ifjúság útja 2.

Rendezô/Organizer: CH+POINT Reklámiroda
H–1111 Budapest, Budafoki út 9–11. Telefon/Phone: 385-0100, Fax: 466-9907 E-mail: k.reklamiroda@chello.hu

JELENTKEZÉSI LAP • APPLICATION

A jelentkezési igényeket a beérkezés sorrendjében tudjuk kielégíteni. • First come first served.

Cég • Company: ......................................................................................................................................................

Irányítószám • Post code: ......................Város • City: .............................................................................................

Utca, szám • Street: ................................................................................................................................................

Telefon • Phone: ......................................................................Fax:.........................................................................

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

Kontakt személy • Person to contact: .....................................................................................................................

Képviselt márkák • Representing firms: ..................................................................................................................

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

Standtípus
Standtype

Sorstand • Row stand

m2 mxm

6 m2 típustanddal • 6 sqm incl. shell stand

m2 mxm

Fejstand • Head stand

m2 mxm

Sarokrstand • Corner stand

m2 mxm

Standfelület
Non shell

Típus-installáció
Shell

19.500 Ft/m2

21.000 Ft/m2

22.000 Ft/m2

200.000 Ft

85 EUR/sqm

92 EUR/sqm

96 EUR/sqm

870 EUR

RÉSZVÉTELI DÍJ • PARTICIPATION FEE

Építési és bontási, üzemelés alatti hulladékanyagok elszállítása: Kötelezõ érvényû!

6 m2 -ig – 3.000 Ft ; 18 m2 -ig  – 6.000 Ft; 50 m2 -ig – 12.000 Ft; 50 m2 fölött  –  16.000 Ft
Disposal of rubbish: up to 6 sqm – EUR 13; up to 18 sqm – EUR 26; up to 50 sqm – EUR 52; from 50 sqm – EUR 70

Fordíts!�



A részvételi díj tartalmazza:
• standterület (szõnyeg és falak nélkül)
• katalógusbejegyzés
• a rendezvény meghirdetése a szaklapokban

és elektromos médiákban
• meghívók, látogatói akvizíció
• részvétel a megnyitón és a sajtótájékoztatón

A típusstand tartalmazza:
• szõnyegezés
• oldal- és hátfalak
• fríz megépítése
• frízfelirat (1 színnel)
• információs pult
• bútorzat (1 db asztal, 2 db szék)
• 1 db spotlámpa

Típusstand felépítése 5900 Ft/m2

A típusstand ára a részvételi díjat nem tartalmazza!

A legkisebb stand (6m2-es) tartalmazza:

• helydíj
• típusstand
• takarítás
• standtápvezeték kiépítése
• áramfogyasztás (0–2 kW)

Kulcsrakészen kivitelezve.

A legkisebb stand egységára:

200.000 Ft+áfa

Természetesen egyedi standok tervezésével,
kivitelezésével szívesen állunk rendelkezésre.
Kérjük keressék a CH+POINT Reklámirodát.

Participation fee includes:
• stand place (without carpet and walls)
• catalogue entry
• advertisements of the exhibition in technical 

magazines and electric mediums
• invitations of the painters and cognate branches
• participation on the opening ceremony and the press release

The shell stand includes:
• carpet
• side and back walls
• signboard
• fascia (one colour)
• information desk
• furnitures (1 pc table, 2 pcs chairs)
• 1 pc spot lamp

Built up of shell stand 28 EUR/sqm
This price does not include participation fee.

The minimal stand (6sqm) includes:

• participation fee
• shell stand
• cleaning
• construction of stand feed-wire
• current consumption (0-2 kW)

The price of minimal stand:

870 EUR+VAT

� autózománcok
enamel for car

� álmennyezet
false ceiling

� beton- és kõvédelem
protection of concrete and stone 

� bevonatrendszerek
coating systems

� csiszolóanyagok
abrasives

� dekorációs elelmek
decorative elements

� díszítõ anyagok
ornaments

� drapériák
draperies

� faburkolatok
wood coverings

� ecsetek
brushes

� festékek
paints

� festékes vödrök
pail for paints-packing

� csomagolóanyagok
packaging

� favédõ bevonatok
materials coating for timber

� falburkoló rendszerek
wall coating systems

� festõszerszámok
painting instruments

� festékszórók
paint sprays

� festõberendezések 
iparosoknak
painting equipments
for artisans

� kandallók
fireplace

� kézvédõk, munkaruházat
protection for the hand,
working cloth

� kötõanyagok
cementing materials

� lakkok
enamels

� mélyalapozók
priming materials

� ragasztók
adhesives

� színezõ paszták
coloring materials

� számítógépes rendszerek
computer systems

� tapéták
wallpapers

� tapétaragasztók
cement for wallpapers

� tisztítórendszerek
detergents

A következõ termékeket állítjuk ki • We are going to exhibit the following products:
Katalógusbejegyzéshez kérjük a megfelelõ részt jelölni • Please cross the appropriate part necessarymfor the catalogue entry

A részvételre a CH+POINT Reklámiroda szerzôdésfeltételei érvényesek. Az árak az áfát nem tartalmazzák!
The terms of participation of CH+POINT will be applied. Price doesn’t include VAT – 25% – which can be required back.

Dátum • Date                                                                                         Aláírás • Signature


