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Fiyatlar metrekare başına hesaplanan ve stant başına sergi alanına karşılık gelen stant alanına uygulanır. Stant alan fiyatlarına, 
standın hazırlanması, bir masa, iki sandalye, fuar alanının iç ve dış aydınlatması, fuar güvenliğinin sağlanması ve genel temizlik 
hizmetleri (stant içinin temizliği katılımcıya aittir), fuarın tanıtılması ve duyurulması dahildir. Bunların dışında talep edilecek aksesuar 
ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Bu ücretler fuar esnasında nakit alınır.

Başvuru bir talep değil, bağlayıcıdır. Tüm fiyatlar net fiyatlar olup KDV dahil değildir.

31.12.2018 tarihinden önce yapılan kiralamada %20 indirim uygulanır 
31.01.2019 tarihinden önce yapılan kiralamada %10 indirim uygulanır 
28.02.2019 tarihinden önce yapılan kiralamada %5 indirim uygulanır

Kira bedeli iki fuar günü ve stant tasarımı olmadan sadece stant alanı için geçerlidir. Sergi ekipmanı ve promosyon ürünleri, katılımcının 
kendisi tarafından tedarik edilecektir.

Standın konumu katılımcı ile koordine edilecektir. Bununla birlikte, organizatör, objektif olarak haklı bir gerekçe varsa, standın tipini, 
yerini ve kapsamını değiştirme ve kurulum ve tasarım ile ilgili şartlar koyma hakkına sahiptir. Organizatör, katılımcının mülkünden 
sorumlu değildir.

Başvuru onayı ile katılım bedelinin yüzde 50’si depozito olarak tahsil edilir.

Müsiad Hessen Himayelerinde Frankfurt - Mainhausen /Almanya’da 13 - 14 Nisan 2019 tarihlerinde Ajans B Hakan Yazanel tarafından 
düzenlenecek “MÜSIAD Hessen İnşaat ve Emlak Fuarı 2019”a iştirak etmek istiyorum. Fuara katılma koşullarını ve eklerinde yazılı 
hususlar ve yükümlülükleri peşinen kabul etmiş bulunuyor, sözleşmedeki tüm şartlar çerçevesinde katılmayı kabul ediyorum.

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması halinde, kalan hükümlerin geçerliliği bundan etkilenmez. Taraflar, geçersiz 
hükmün mümkün olduğunca etkili bir hükümle değiştirilmesini taahhüt ederler.

Bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak tüm ihtilaf hallerinde, Berlin Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. 

Yer / Tarih      İmza            Kaşe

Dil Almanca Türkçe

Katılımcı Şirket Adı 

Adres

Posta Kodu Şehir
Ülke

Web Sitesi E-Mail (Şirket Geneli) 

Telefon Faks

Fuar Sorumlusu E-Mail

GSM Telefon / Faks

Firma sahibi / Yönetim Kurulu Başkanı

Vergi Dairesi

Vergi No

Faaliyet Alanı

Üye olmayanlar için stant alanı fiyatı MÜSIAD Hessen üyeleri için stant alanı

160,00 EUR / m² İstenilen alan: m² 130,00 EUR / m² İstenilen alan: m²

Stant isteği (Minimum stand boyutu 12m², ön 4m x derinlik 3m) Lütfen uygun olan yerleri işaretleyiniz.

Hal Mevcut salon planına göre 
stant numarası:

Stant seçimi Erken reservasyon İndirimleri
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