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KIÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DÍJAK 

 
 

 

Kiállítási adminisztráció, katalógusbejegyzés (kiállítók és társkiállítók részére): 45.000 Ft + Áfa 
   

 
 

Terület és pavilonok 
 

Megnevezés Árak 
A - Fedett kiállítási terület – „A és B kiállítócsarnok” 
 

A/1 
Installációval ellátott standterület 
(Szőnyegezett padlózat, syma határoló falak, frízelem standfelirattal, árambekötés)      25.500 Ft/m2+Áfa 

Legkisebb igényelhető standterület 4 m2 (2 x 2 méter alapterület) 

A/2 
Installáció nélküli standterület 
(Szőnyegezett padlózat, syma hátfal és oldalfalak)        22.500 Ft/m2+Áfa 

Legkisebb igényelhető standterület 5 m2 (2,5 x 2 méter alapterület) 

B - Fedett kiállítási terület – „Sátorpavilon” 

B/1 
Installációval ellátott standterület 
(Szőnyegezett padlózat, syma határoló falak, frízelem standfelirattal, árambekötés)      23.500 Ft/m2+Áfa 

Legkisebb igényelhető standterület 4 m2 (2 x 2 méter alapterület) 

B/2 
Installáció nélküli standterület 
(Szőnyegezett padlózat, syma hátfal és oldalfalak)        20.500 Ft/m2+Áfa 

Legkisebb igényelhető standterület 5 m2 (2,5 x 2 méter alapterület) 

C – Szabadterület 

C/1 
Terület 50 m2 –ig 
(Standszélesség 3-7 m között)          4.500 Ft/m2+Áfa 

Legkisebb igényelhető standterület 2 m2 (2 x 1 méter alapterület) 

C/2 
Terület 51 és 300 m2 között 

(Standszélesség 7-15 m között)          4.250 Ft/m2+Áfa 

C/3 
Terület 301 m2 –től 
(Standszélesség 15 m felett)          4.000 Ft/m2+Áfa 

D – Egyéb pavilonok 

D/1 
25 m2-es pavilon (5 x 5 méteres) 

(Könnyűszerkezetes pavilon fehér tető- és oldalponyvával, dobogózva és szőnyegezve a hozzá tartozó standterülettel, árambekötéssel)  200.500 Ft/db+Áfa 

D/2 
25 m2-es pavilon (5 x 5 méteres) 
(Könnyűszerkezetes pavilon fehér tető- és oldalponyvával, natúr, a hozzá tartozó standterülettel, árambekötéssel)   180.500 Ft/db+Áfa 

D/3 
16 m2-es pavilon (4 x 4 méteres) 

(Könnyűszerkezetes pavilon fehér tető- és oldalponyvával, dobogózva és szőnyegezve a hozzá tartozó standterülettel, árambekötéssel)  170.500 Ft/db+Áfa 

D/4 
16 m2-es pavilon (4 x 4 méteres) 

(Könnyűszerkezetes pavilon fehér tető- és oldalponyvával, natúr, a hozzá tartozó standterülettel, árambekötéssel)   150.500 Ft/db+Áfa 

D/5 
9 m2-es pavilon (3 x 3 méteres) 
(Könnyűszerkezetes pavilon fehér tető- és oldalponyvával, natúr, a hozzá tartozó standterülettel)     65.000 Ft/db+Áfa 

D/6 
4 m2-es pavilon (2 x 2 méteres) 

(Könnyűszerkezetes pavilon fehér tetőponyvával, natúr, a hozzá tartozó standterülettel)     30.000 Ft/db+Áfa 

 
 

Standelemek és szolgáltatások 

Standbútorok 

Asztal 1.250 Ft/db + Áfa 

Információs pult 6.000 Ft/db + Áfa 

Polc 4.500 Ft/db + Áfa 

Szék 1.000 Ft/db + Áfa 

Vitrin 15.000 Ft/db + Áfa 

Raktár I – (függönyös - 2 m2) 8.000 Ft/db + Áfa 

Raktár II – (harmonika ajtós - 2 m2) 12.000 Ft/db + Áfa 

Italhűtő 22.500 Ft/db + Áfa 

Mosogató (vízhálózati bekötés nélkül) 25.500 Ft/db + Áfa 

Áram és vízbekötés 

Villamosenergia-bekötés 

220 V-os csatlakozás (4 kW-ig, kiépítéssel, kiállítás alatti áramfogyasztással) 10.000 Ft/db + Áfa 

380 V-os csatlakozás (10 kW-ig, kiépítéssel, kiállítás alatti áramfogyasztással) 18.500 Ft/db + Áfa 

Vízhálózati bekötés (kiépítéssel, kiállítás alatti vízfogyasztással) 20.500 Ft/db + Áfa 
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Egyéb szolgáltatások     

Villás emelő 

(Maximum 3,5 tonna teherbírásig) 

19.500 Ft/óra + Áfa 

Vásárdíj pályázat 

(A rendezvényen résztvevő kiállító által bemutatott termék, vagy szolgáltatás) 

Kiállító 1 termékét/pályázatát térítésmentesen nevezheti! 

     További nevezés 12.000 Ft/termék + Áfa 

 

Belépők, hirdetési és reklámlehetőségek 
A megrendeléshez tartozó kiállító belépők 

„A” csomag: tartalma 3 db kiállítói állandó belépő és 1 db kiállítási területre érvényes behajtási engedély, 

20 m2 fedett terület, vagy 50 m2 szabadterület megrendeléséig  
A belépőcsomagot a kiállítási 

terület megrendelése alapján 

biztosítjuk! 

„B” csomag: tartalma 6 db kiállítói állandó belépő és 2 db kiállítási területre érvényes behajtási engedély, 

21-40 m2 közötti fedett terület, vagy 51-300 m2 közötti szabadterület megrendeléséig 

„C” csomag: tartalma 9 db kiállítói állandó belépő és 4 db kiállítási területre érvényes behajtási engedély, 
41 m2 feletti fedett terület, vagy 301 m2 feletti szabadterület megrendelése után 

További belépőjegy igénylés 

Kiállítói belépő (1 fő részére a kiállítás minden napjára) 2.300 Ft/db + Áfa 

Behajtási engedély I (a kiállítás minden napjára, a kiállítási területre történő behajtáshoz, 

kiállítónként a belépőcsomagban biztosítotton kívül maximum további 2 db igényelhető) 

3.000 Ft/db + Áfa 

Behajtási engedély II (a kiállítás minden napjára, a külső őrzött kiállítói parkolóba történő 

behajtáshoz) 

600 Ft/db + Áfa 

Vendég belépő 900 Ft/db + Áfa 

Kiállítói est – belépő  

Részvételigénylés 5.000 Ft/fő + Áfa 

 
Hirdetési és reklámlehetőségek 

„A” – Reklám: saját molinó elhelyezése (molinóhely 200 x 100 cm, fekvő méret) 25.000 Ft/db + Áfa 

„B” – Reklám: molinó készítés és elhelyezése (molinóhely 200 x 100 cm, fekvő méret) 45.000 Ft/db + Áfa 

Vásárrádió 

Rádióhirdetés: 30 mp terjedelmű anyag, óránként 1 alkalommal 25.000 Ft/db + Áfa 

Katalógushirdetés 

1/1 oldal (A/5 - 148x 210 mm-es vágott lapméretű katalógusban, color kivitelben) 50.000 Ft/db + Áfa 
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Egyedi kiállítási stand kivitelezési igénye esetén kérje ajánlatunkat! 
 
 

Kiállítási megrendelés indítása: http://bmvk-gazdanapok.hu/kiallitoknak/e-regisztracio-kiallitoknak 

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. MÁJUS 31., HÉTFŐ 24 ÓRA 
 

Információk, munkatársaink: 
 

Rendezvényszervezési iroda - Schaub Mirjam titkársági munkatárs, 72/214-050, 20/235-2040 
 

Marketing és médiakapcsolatok – Vlasics-Gyurkó Erika titkárságvezető, 20/941-9218 
 

Regisztráció és számlázás - Kányáné Pesti Erika pénzügyi asszisztens, 20/416-6226 

 

http://bmvk-gazdanapok.hu/kiallitoknak/e-regisztracio-kiallitoknak

