Megrendelő Munkaadóknak – 2019 ősz
Szeretnénk részt venni a 2019 őszi HVG Állásbörzén, és megrendeljük az alábbi szolgáltatásokat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

NYOMTATÁSBAN MEGJELENŐ CÉGNÉV:
………………………………………………………………………………...

STANDOK

………………………………………………………………………………...

EXKLUZÍV MEGJELENÉSEK 4

1

16 m2 sarokstand

1 495 000 Ft x …. db

12 m2 sarokstand

1 195 000 Ft x …. db

Cégnév: …………………………..……….……………………….……....

9 m2 sarokstand

985 000 Ft x .… db

Adószám: ……………………………………………….……..…………..

8 m2 sarokstand

895 000 Ft x .… db

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

6 m2 sarokstand

725 000 Ft x .… db

4 m2 sarokstand

495 000 Ft x …. db

SZÁMLÁN SZEREPLŐ ADATOK

………………………………………………………………..………..…….

4

m2

Interjúfülke (4 m2)2 TIPP!

95 000 Ft x .… db

……………………………………………………………………................

Raktár (standba építve)

15 000 Ft x …. m2

Raktár (elkülönítve)2

25 000 Ft x …. m2

A számlán a következő adatokat is kérjük feltüntetni (pl.: PO
szám): …………………………………………………………………........
……………………………………………………………………….............
KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY ADATAI
Név: ……………………………………………………………….…………
Beosztás: ……………………………………………….………………….

A stand ára a következő szolgáltatásokat foglalja magában:
- a stand méretének megfelelő berendezés, internet elérés (wifi), hostess-szolgáltatás
- szöveges megjelenés a HVG Állásbörze Karrier Iránytűben
- egy reszponzív microsite a rendezvény honlapján
- a stand méretének megfelelő számú kiállítói belépő, díjmentes parkoló a
rendezvénycsarnokhoz tartozó parkolóházban és 50 oldal fénymásolási lehetőség
2 Standkiegészítőként rendelhető szolgáltatás.

….……….. Ft



E-mail: ………………………………………………………………………

….……….. Ft



….……….. Ft



Postacím (ha eltérő): …………………………..……….………………..

Padlómatricák

….……….. Ft



3A

dekorálható felület pontos méretének, és a szolgáltatás végösszegének számításához
kérje kapcsolattartója segítségét.

……………………………………….………………………..………………
……………………………….……………………………………..…………
…………………………...........................................................................
Ezúton kijelentem, és aláírásommal hitelesítem, hogy a HVG Állásbörze
Országos Képzési és Karriernapokon való megjelenésre vonatkozó
Általános Szerződési Feltételeket - különös tekintettel az adatkezelési
irányelvekre és szabályokra - megismertem, az abban foglaltakat az
általam képviselt vállalat nevében elfogadom, és magunkra nézve
kötelezőnek tekintem.

Hely: ……………………….…… Dátum: ……………………………

Aláírás: …………….…….....….
cégszerű aláírás

………………………………...……
bélyegző

ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK
Employer Brand Microsite TIPP!
Állásajánlat feltöltése szolgáltató által kiállító microsite-jára
728×90 pixel méretű banner forgó rendszerben 4 TIPP!
Megjelenés bannerrel hírlevélben/e-DM-ben

STANDDESIGN3
Standfalak és berendezések dekorálása (m2)
Egyéni szőnyegszín (m2)

MEGJEGYZÉS:

MEGJELENÉS LÁTOGATÓI MAPPÁKON

1

Standfeliratok egyedi grafikával (m2)

Telefonszám: ……………………………………………………….…......

STANDKIEGÉSZÍTŐK
e-Reg rendszer TIPP!
Karos LED reflektor
Álló vitrin (1x2,5x0,5 m)
Álló vitrin (0,5x2,5x0,5 m)
Pult vitrin (1x1x0,5 m)
Íves információs pult (r=1 m)
Bárszék
Bárasztal
Álló prospektustartó
Álló ruhafogas
42” megjelenítő
55” megjelenítő
A megjelenítő rögzítését falra szerelve  / padlóállványon

55 000 Ft
10 000 Ft
24 000 Ft
20 000 Ft
18 000 Ft
12 000 Ft
6 000 Ft
10 000 Ft
12 000 Ft
6 000 Ft
30 000 Ft
55 000 Ft
 kérjük.

x .… db
x .… db
x .… db
x .… db
x …. db
x …. db
x .… db
x .… db
x .… db
x .… db
x .… db
x .… db

További standkiegészítők és szolgáltatások igény esetén elérhetőek: egyedi
standbútorzat, fény- és rendezvénytechnika, laptop, iPad, konzolok, hűtő, növény
dekoráció stb.

A megrendelt szolgáltatások listaára összesen: ………………………..…... Ft + áfa
Kedvezményes ár összesen: ……………………………………….……....…... Ft + áfa

 Látogatói wifi szponzoráció
 Látogatói karszalag szponzoráció TIPP!
 Látogatói „check in” pult szponzoráció
 Óriásposter a látogatói pihenőkben TIPP!

Mérnöki mappa belső borítón  vagy hátsó külső borítón 
495 000 Ft
Pénzügy, számvitel, logisztika mappa belső borítón  vagy hátsó külső borítón 
395 000 Ft
Értékesítés, marketing, HR mappa belső borítón  vagy hátsó külső borítón 
395 000 Ft
IT mappa belső borítón  vagy hátsó külső borítón 
495 000 Ft
SSC mappa belső borítón  vagy hátsó külső borítón 
350 000 Ft
További területek mappa belső borítón  vagy hátsó külső borítón 
245 000 Ft
Megjelenés a mappák belső fülén szakterületenként
145 000 Ft x ….. db
Megjelenés a mappá(k)ban szakterületenként TIPP!
50 000 Ft x ….. db

465 000 Ft x …. db

sorstand

Számlaküldési cím (ha eltérő): …………….....………………….……
Kért fizetési határidő:  8 nap /  15 nap /  egyéb: ….. nap

 Kiemelt állásajánlói szponzoráció
 Látogatói aktivitást ösztönző kampány TIPP!
 WorkshopSziget szponzoráció
 ElőadóTér szponzoráció

4 Korlátozott

65 000 Ft

500 Ft x …. db
295 000 Ft

65 000 Ft


mennyiségben elérhető szolgáltatások. Bővebb információért kérjük, keresse kapcsolattartóját!

HELYSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK
Meleg ebéd a kiállítói étteremben (1. nap/fő)
Meleg ebéd a kiállítói étteremben (2. nap/fő)
További kiállítói belépő (1. nap/fő) 5
További kiállítói belépő (2. nap/fő) 5
Parkolóhely 1 személygépkocsi részére (1. nap)
Parkolóhely 1 személygépkocsi részére (2. nap)
Saját hostess bérlése standra .… fő x .… nap x 25 000 Ft
Saját hostess bérlése standra .… fő x …. óra x 2 500 Ft
Stand berendezését segítő személyzet .… fő x .… óra x 3 500 Ft
További árambekötés (pl. stand fölötti függesztésre)

4 950 Ft
4 950 Ft
4 000 Ft
4 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft

x .... db
x .... db
x .... db
x .... db
x .... db
x .... db



…………. Ft


Alapszolgáltatásként a stand méretének megfelelő számú, át nem ruházható kiállítói belépőt biztosítunk. Az
egyedi karszalaggal a rendezvény kiállítóknak biztosított szolgáltatásai vehetők igénybe, az exkluzív Kiállítói
Kávézóban korlátlan fogyasztást tesz lehetővé, valamint a börze helyszínei szabadon látogathatók.
5

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK*
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………
*Amennyiben a megrendelőben nem szereplő szolgáltatásokat szeretne igényelni, kérjük, itt tüntesse fel!

