tavaszi

ÜZLETI AJÁNLAT
A sikeres nyári rendezvényt követően ősszel, a megszokott
időpontban, március 19-20-án rendezzük meg a 2022
Tavaszi MondoCont. Természetesen a járványhelyzet
továbbra is változékony, de bízunk abban, hogy megfelelő
óvintézkedések betartása mellett megengedettek lesznek a
tömegrendezvények.

PULTBÉRLÉS ÉS ÁRAK
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60,000 Ft +Áfa
110,000 Ft +Áfa
160,000 Ft +Áfa
200,000 Ft +Áfa
240,000 Ft +Áfa
280,000 Ft +Áfa
320,000 Ft +Áfa
360,000 Ft +Áfa

MONDOCON

Helyszín: Hungexpo, Budapest
Időpont: Március 19-20. 9:30-19:00
Várható látogatószám: napi 10 000 fő.
Jelentkezési határidő Február 18. Az ennél
későbbi jelentkezések esetében felárat
számítunk fel, illetve eme határidő utáni elállás
esetében a pult árának 50%-át kiszámlázzuk

A pultok pontos méreteiről és elrendezéséről a honlapunkon találnak további
információkat.
Önköltséges és kulturális kiadványoknak kedvezmény.
Élelmiszerek (beleértve csomagolt élelmiszerek) árusítása engedélyköteles, és
további költségeket von maga után.

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.

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 Február 28-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!
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