
ÜZLETI AJÁNLAT

Idén júliusban a Mangafan Kiadó ismét megrendezi a 
MondoCont. A kétnapos fesztivál jellegű rendezvény célja 
a képregény, filmek, manga, anime, távol-keleti és nyugati 
cosplayes, “gamer” illetve esport kultúra népszerűsítése, a 
rajongói közösség építése.

FŐ ADATOK
> Helyszín: Hungexpo, Budapest
> Időpont: Július 11-12. 9:30-19:00
> Várható látogatószám: napi 10 000 fő.
> Az árusok ez alkalommal előreláthatólag a G pavilonban 

lesznek elhelyezve.
> Újdonság: MondoCon Tabletop alrendezvény, amely a 

társasjátékok, asztali szerepjátékok, kártyajátékok és 
wargaming hobbikat vonultatja fel.

PULTBÉRLÉS ÉS ÁRAK
1 pult                60,000 Ft +Áfa
2 pult                110,000 Ft +Áfa
3 pult                160,000 Ft +Áfa
4 pult                200,000 Ft +Áfa
5 pult                240,000 Ft +Áfa
6 pult                280,000 Ft +Áfa 
7 pult                320,000 Ft +Áfa
8 pult                360,000 Ft +Áfa

> A pultok pontos méreteiről és elrendezéséről a honlapunkon találnak további  
 információkat.
> Bérleti igényüket kérjük, hogy legkésőbb Május 15-ig jelezzék.
> Önköltséges és kulturális kiadványoknak kedvezmény.
> Élelmiszerek (beleértve csomagolt élelmiszerek) árusítása engedélyköteles, és  
 további költségeket von maga után.

MÉDIA
Partnereinket, termékválasztékukat, különösen 
kiemelve a rendezvényen elérhető újdonságaikat és 
akcióikat az online felületeinken promótáljuk.

> Ehhez vagy egy kész flyer grafikát kérünk, vagy 
pedig egy egy-két mondatos szöveget és egy 
képet.

> Kérjük ezeket az anyagokat Május 15-ig 
adják le, hogy be tudjuk ütemezni a promóciós 
időrendünkbe. A rendezvény előtti hetekben 
ugyanis rengeteg híranyagunk van, így csak 
korlátozott számú hirdetést tudunk megjeleníteni.

KÉRDÉSEKKEL VAGY JAVASLATOKKAL 
KÉRJÜK, KERESSE MUNKATÁRSUNKAT!

JEGYÁR-LEVÁSÁRLÁS 
Ezúttal is levásárolható a jegyár egy része a külön 
erre a célra kialakított pultnál. A vásárlási feltételek 
változatlanok – a kedvezményeket nem lehet 
összevonni, csak helyben használhatóak fel, és csak 
a pult termékeire. Árusítási feltételeink:
> a kedvezmény (1000 Ft a végfelhasználói árból) a 

beszállítót terheli
> kizárólag új (nem használt) termékeket veszünk 

át, az átvett termékek állapotáért felelősséget 
vállalunk

> az elszámolás alapja a beszállított és a rendezvény 
zárásakor visszaszolgáltatott árukészlet 
különbsége

> az árusítási jutalék a forgalom 5%-a – ez fedezi 
a pult működtetésével kapcsolatos költségeket 
(pultbérlet, staff díjazása, árukárosodás, lopás, 
stb.)

Kérjük, hogy az átadni kívánt termékek listáját 
mihamarabb küldjék el számunkra, mert az kikerül 
a rendezvény oldalára. Az árukészletet a rendezvény 
kezdete előtt minimum két órával adják át.

Nyári 
MONDOCON
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