
Tisztelettel hívjuk Kiállító Partnereinket a VI. Magyar Világtalálkozó tíz napos rendezvénysorozatának 
kiemelt eseményhelyszínére, a LURDY Rendezvényközpontban felépítendő Világfaluba (1097 Budapest, 
Könyves Kálmán Krt. 12-14. I. em.), ahol május 21 és 22-én (szombat-vasárnap) minden korosztálynak 
reggeltől estig kínálunk színes programokat. A több ezer négyzetméteres területen, a tematikus utcákban 
több mint száz kiállítóhelyen, a pavilonokban, a nagyszínpadon, az előadói termekben - a korábbi évekhez 
hasonlóan - naponta sok ezren megfordulnak, több mint félszáz ország képviseletében.
A határokon átívelő, a magyar-magyar együttműködéseket, s más népek, nemzetek közötti kapcsolatterem-

tés és együttműködés lehetőségét is kínáló rendezvény kiállítási lehetőségei az alábbiak.

2m2

Front:
100 cm!

március 15-től:
39 900 Ft

29 900 FtÜZLETI
STAND
2 napra

Bemutatkozási lehetőség intézmények, 
cégek, magánszemélyek számára.
Berendezés: információs pult + szék

ÜRES TERÜLET
6 m2-től

3m2

Front:
200 cm!

március 15-től:
39 900 Ft

19 900 FtKEDVEZ-
MÉNYES

STAND
2 napra

2m x 1,5m-es terület 180x80cm-es 
asztallal, székkel kézművesek, 
művészek, könyvárusok részére.

március 15-től: 11 000 Ft
8 000 Ft/m2

Az egyszerű standban foglaltakon 
felül biztosítjuk: 2 kW-os árambekö-
tés 3-as elosztóval, szemetes kosár,  1 
db 100x50x100cm-es infopult vagy 
1db 180x40 cm-es asztal és 2 db szék. 
A 9 és 12 nm-es standhoz 4 db szék, 2db 
pult vagy 1 db 180x80 cm-es asztal jár.

Üres terület rendelésekor az Ön 
feladata lesz standját megépíteni, 

berendezni.

A területén felül a szőnyege-
zést, a határoló falakat és a 
frízfeliratot biztosítjuk. 
Amennyiben további elemeket 
bérelne tekintse meg a kiegészítő 
elemek árlistáját.

Sarokstand kialakítása esetén a 
stand a jobb vagy bal oldalon is 
teljesen nyitott marad. 
Fejstand kialakítása esetén a 
stand szemből, és mind a két 
oldaláról is teljesen nyitott 

6m2 (3m)

9m2 (3m)

12m2 (4m)

Megjegyzés

65 000 Ft
március 15-től: 85 000 Ft

85 000 Ft
március 15-től: 105 000 Ft

85 000 Ft
március 15-től: 105 000 Ft

105 000 Ft
március 15-től: 129 000 Ft

105 000 Ft
március 15-től: 125 000 Ft

129 000 Ft
március 15-től: 145 000 Ft

MÉRET (front)
TERÜLET +

EGYSZERŰ STAND
2 napra

TERÜLET +

BERENDEZETT STAND
2 napra

VÁZLAT

A fenti árak nettó árak, a 27%-os ÁFA-t nem tartalmazzák!

A kiállítói kártyákon túl tiszteletjegyeket (ingyenes belépőket) biztosítunk a kiállítók számára:  bérelt négyzetméterenként 2 fő részére.
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www.vilagtalalkozo.hu



Kérjük jelentkezési lapját az alábbi címek egyikére küldje vissza: 1581 Budapest, Pf. 100  vagy  firene@vilagtalalkozo.hu

...............................................................................................
Kiállító aláírása (+pecsét)

        Budapest, ........................................................

MEGRENDELŐ LAP
Szervező:  Panoráma Világklub Kft. (székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 9., 
                   adószám: 23168756-2-42, bankszámlaszám: OTP 11714051-20001144)

Kiállító neve:   ...............................................................................................................................................................

Számlázási név és cím:  ..................................................................................................................................................

Levelezési cím:  ....................................................................................................... Adószám: .....................................  

Kapcsolattartó személy a megrendelő részéről:  ...........................................................................................................

Telefonszáma:  .........................................................    E-mail címe: .....................................@.....................................

Bemutatásra, értékesítésre szánt termékek, szolgáltatások rövid bemutatása:  ..........................................................

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

Terület/stand mérete:       2 m2            6 m2              9 m2             12 m2             egyéb: ........ m2

Megjelenés:           csak terület                 egyszerű stand (fal, szőnyeg, fríztábla)                 berendezett stand

Sarokelhelyezés (+20 000 Ft+ÁFA):              kérek                    nem kérek

Kiegészítő elemek árral feltüntetve (ld. kiegészítő elemek árlistája):  ..................................................................................

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

Fríztáblán szereplő szöveg (cégnév vagy termék neve, max. 24 karakter): ..............................................................................

Megjegyzés: ..................................................................................................................................................................

Bérleti díj összesen: ...................................Ft +ÁFA , azaz ........................................................................ forint + ÁFA

Az adott összeg számlázásra kerül, melyet a Kiállító a fent megadott számlaszámra átutalja a számlán megadott határidőig.
A jelentkezési lap aláírásával szerződéses kötelezettség keletkezik. A megrendelő kijelenti, hogy jelen tájékoztatóban 
foglaltakat, illetve az ehhez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételeket megismerte és elfogadja! A kötbér mértéke 
lemondás esetén a kiállítás megnyitása előtti 20. napig a területdíj 50%-a, azt követően a teljes kiállítói díj 100%-a!
Bővebb információért érdeklődjön a firene@vilagtalalkozo.hu címen vagy a (+36) 20 410 5994-es telefonszámon vagy - 
előzetes egyeztetés alapján - a Világtalálkozó Irodában (1146 Budapest, Thököly út 58-60.)

KEDVEZMÉNYES AJÁNLAT - PAVILONOK

A Világfaluban lehetőséget biztosítunk egy-egy ország, régió széles körű bemutatkozására, cégek, 
intézmények, magánszemélyek tevékenységeinek, szolgáltatásainak, termékeinek bemutatására.
A csomag az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

•  30 m2-es nyitott stand a Nagyteremben, az Életmód Teremben vagy a Magyarsághíd Teremben      
     (tartalmazza: áram, 2 db asztal, 8 db szék, további kiegészítő elemek kölcsönözhetők)
•  előadás tartásának lehetősége az Üzleti Fórumon vagy az Egészségkonferencián
•  hirdetés vagy PR cikk megjelenés a Panoráma magazinban (1 old., A/4),
•  20 db belépő a Világfaluba, 4 db belépő a Megnyitóra és az ópusztaszeri rendezvényekre

200 000 Ft


