


 

 
 
 
 

 

PÉNZEXPO 2007 –  
LÁSSA MEGOLDÁSOKBAN A PÉNZÜGYEIT! 

 
 Felgyorsult világunkban mindennapjainkat alapjában határozzák meg pénzügyeink. Mindenki 
törekszik a legokosabb és leginkább gazdaságos megoldásokat, hosszú távú és jövedelmező 
befektetéseket, hitelezési és vagyon- illetve életbiztosítási lehetőségeket megkeresni. Nehéz feladat 
azonban a szolgáltatások erdejében eligazodni, hiszen az igazán megalapozott döntést rengeteg utánajárás, 
folyamatos informálódás, állandó éberség és felkészültség kell, hogy megelőzze. Mindez ismét rengeteg időt 
vesz igénybe, s jól tudjuk: az idő pénz.  
 
 Hazánkban eddig nem volt még olyan globális fórum, melynek célja, hogy összegyűjtsön, és egy 
helyen bemutasson valamennyi, a lakosság, valamint a kis- és középvállalkozások rendelkezésére álló, 
pénzügyekkel kapcsolatos valamint forrásteremtési szolgáltatást, lehetővé téve számukra a naprakész, teljes 
piacot átfogó ismeretek megszerzését, s a valóban racionális döntéshozatalt. A Pénzexpo azonban nem 
kevesebbre vállalkozik, minthogy ezt a jogos igényt teljes körűen kielégítse. 

 
Magyarországon az idén először kerül megrendezésre a hazai befektetési, biztosítási, hitelezési 

szektort képviselő cégek kiállítása és vására Budapesten 2007. június 1-3-ig a Papp László Budapest 
Sportarénában, ahol az ágazat szinte teljes spektruma megjelenik. A kiállítással célunk, hogy az üzletág 
legfontosabb képviselőit bemutathassuk, a felhasználói kört ily módon széleskörű információkkal láthassuk el.  

  
A kiállítás lehetőséget nyújt az egyre növekvő ügyfélkörnek Magyarország legkorszerűbb 

csarnokában megismerkedni a piac szinte teljes kínálatával, míg Ön a kiállításon való részvétellel 
megismertetheti cége tevékenységét, növelheti presztízsét, új terméket vagy szolgáltatást mutathat 
be, új üzleti kapcsolatokat köthet, forgalmát növelheti.  A széleskörű kampánynak és a szakmai 
előadásoknak köszönhetően a várható látogatók száma: 15-20 ezer fő. 

 
A mappa, melyet a kezében tart az alábbi, a részvételhez elengedhetetlenül fontos 

dokumentumokat tartalmazza: 
1. Jelentkezési lap és annak mellékletei, melyet kérjük, hogy jelentkezési szándéka esetén kitöltve 

és aláírva 2 példányban legyen szíves postai úton vagy faxon visszaküldeni számunkra.  
(Az általános szerződési feltételeket a tájékoztató anyag utolsó oldalán olvashatja.)  

2. A katalógusban való részvételi szándékát, illetve ezzel kapcsolatos további igényeit, valamint  
a partnereinek szóló belépő kártya igénylését kérjük, hogy a Katalógus megjelenés és személyes 
meghívó igénylő íven jelezze!  

 
A közelgő személyes találkozásig is „Lássa megoldásokban a pénzügyeit”! 
 
Üdvözlettel:  
 
Fülöp Judit         ifj. Fülöp Attila 
ügyvezető igazgató        kiállítás igazgató 
 
Budapest, 2007. április 



 

 
 
 
 

 

 
JELENTKEZÉSI LAP 

 
 

A kiállítást szervező cég adatai 
Cégnév: Konsilo Kft. Cím: 1022 Budapest, Tapolcsányi utca 6. Bankszámlaszám: 11708001-29903380 
Adószám: 13547864-2-41 Telefon: (+36 1) 326 5135, (+36 20) 557 0848, (+36 20) 914 8008  
Fax: (+36 1) 326 5135; www.penzexpo.hu, info@penzexpo.hu  
 

Megrendelő cég adatai 
 

Cégnév:…………………………………………………………………….………………………… 

Számlázási cím: …………………………………………………………………………..………… 

Levelezési cím: …………………………………………………………………………………...…. 

Bankszámlaszám: …………………………………………………………………………………... 

Adószám: ……………………………………………………………………………………………. 

Telefon: ……………………………………………………………………………………………… 

Fax: ……………………………………………………………………………………………….….. 

Website: ……………………………………………………………………………………………... 

E-mail: …………………………………………………………………………...……………….… 

Cégvezető neve és beosztása: …………………………………………………………………..…... 

Kapcsolattartó neve és beosztása: ………………………………………………………………….. 

Kapcsolattartó telefonszáma és e-mail címe: ………………………………………………………. 

Egyéb megjegyzés: ……………………………………………………………………………….… 
 

A „Jelentkezési Lap” és mellékletei (Szolgáltatási csomagok és Kiegészítő berendezések), valamint az annak 
elválaszthatatlan részét képező „Általános Szerződési Feltételek” (e kettő együtt: a „Szerződés”) kitöltése, 
cégszerű aláírása és Szervezőnek történő megküldése a Kiállító megrendelésének minősül a „Pénzexpo” 
kiállításon való részvételre, és a „Jelentkezési Lap”-on feltüntetett összegű díjak megfizetésére. A Szerződés 
Szervező általi elfogadása (aláírása és visszaküldése) esetén a Szerződés a Kiállító és a Szervező között létrejön. A 
Szerződés aláírásával a Kiállító kijelenti, hogy mind a „Jelentkezési Lap”-ot, mind pedig az annak 
elválaszthatatlan részét képező „Általános Szerződési Feltételek”-et elolvasta, értelmezte, és azokat magára nézve 
kötelezőnek ismeri el. 
 
 
 
               Dátum            Megrendelő cégszerű aláírása 
 
 

A szervező visszaigazolása 
 

Aláírás: 
Dátum: 



  
 

 
 
 
 

 

SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK 
 
 

A MINIMÁLISAN RENDELHETŐ SZOLGÁLTATÁS AZ ALAP CSOMAG: 

 
A stand felépítményét a kiállító saját kivitelezője készíti.   
 
A stand felépítményét a Konsilo Kft-től rendelem meg.   
 
TOVÁBBI RENDELHETŐ CSOMAGOK:  

I. STAND FELÉPÍTMÉNY: EGYSÉG CSOMAG 

 Rendelés Ár: 8.500 Ft +ÁFA / m2 
Típusinstallációból épített egységstand az alábbi tartalommal: 

• 2,5 m magas hátfalak, frízek 
• minden nyitott oldalon 1db egységes felirat 
• 1db spotlámpa (100W) /4 m2 
• 1db áramvételi lehetőség (1 férőhelyes, földelt, háztartási dugalj, 1kW) 
• műszaki ügyelet 
• 1db információs pult, 1db asztal, 4db szék (12 négyzetméterenként) 
• 1 db szemeteskosár 

II. STAND FELÉPÍTMÉNY: EGYEDI CSOMAG 

 Ajánlat kérés Ár: egyedi ajánlat alapján                  Tartalom: Megvalósítjuk egyedi elképzeléseit!! 

 
A bejelölt tételeket a 2007-es PÉNZEXPO jelentkezési lapjának 1. számú mellékleteként 
megrendelem. 

 
 
 
               Dátum      Megrendelő cégszerű aláírása 
 
A szervező visszaigazolása 
 

Aláírás: 
Dátum:  
 
 

ALAP CSOMAG                                             Nagyobb területeknél egyedi kedvezmények! 

Terület: …………..m2 
Tartalom: Szőnyegezett terület csarnokban, éjszakai őrzés, hostess szolgálat a közterületeken, 
porta és információs szolgálat, standmérettől függő meghatározott számú belépő, katalógus 
alapbejegyzés, internetes honlapon való megjelenés, linkkapcsolat    

Elrendezés: 
6m2 -től  Sorstand Ár: 17 000 Ft +ÁFA /m2 
12m2 -től Sarokstand Ár: 18 000 Ft +ÁFA /m2 
24m2 -től Fejstand Ár: 19 000 Ft +ÁFA /m2 

50m2 -től Szigetstand Ár: 22 000 Ft +ÁFA /m2 

Energia-igény: ……………..kW Az energia-igény további pontosítása a kiállítói kézikönyvben történik. 



  
 

 
 
 
 
 

 

TOVÁBBI RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A bejelölt tételeket a 2007-es PÉNZEXPO jelentkezési lapjának 2. számú mellékleteként 
megrendelem. 
 
 
 
               Dátum      Megrendelő cégszerű aláírása 
 
A szervező visszaigazolása 
 

Aláírás: 
Dátum: 

 

BERENDEZÉSEK Darabszám:
Válaszfal /fm 4 500 Ft  

Harmonika-ajtós fal /fm 5 500 Ft  
Függöny fal /fm 3 500 Ft  

Üvegfal /m2 3 000 Ft  
Üvegvitrin /db 10 000 Ft  

Asztalvitrin /db 7 000 Ft  
Nyitott infopult /db 6 000 Ft  

Zárható infopult /db 6 500 Ft  
Íves infopult /db 7 000 Ft  

Tároló dobogó /m2 6 000 Ft  
Polcegység 3 lappal /db 5 000 Ft  

Konzolos polc /db 2 000 Ft  
Mennyezeti rács /m2 3 000 Ft  

Raktári állvány/fapolc /db 2 100 Ft  
Hűtő /db 9 200 Ft  

Zárható szekrény /db 3 000 Ft  
Kis asztal /db 1 900 Ft  

Kis üvegasztal /db 2 600 Ft  
Bárszék /db 2 200 Ft  

kárpitozott (szürke) szék /db 1 400 Ft  
Fogas /db 2 000 Ft  
Felirat /fm 3 000 Ft  

Reklámszöveg /m2 5 500 Ft  
Kontakt /m2 2 900 Ft  

Logó, embléma /db 5 500 Ft  
Egyfázisú csatlakozó /db 5 000 Ft  

Spotlámpa szerelve /db 3 000 Ft  
Reflektor szerelve /db 5 000 Ft  



  
 

 
 
 
 

 

KATALÓGUS MEGJELENÉS ÉS SZEMÉLYES MEGHÍVÓ  
IGÉNYLŐ ÍV 

 

Megrendelő cég adatai 
 

Cégnév:………………………………………………………………………………………….……….…………. 

Kapcsolattartó neve és beosztása: ………………………………………………………………………………... 

Kapcsolattartó telefonszáma és email címe: …………………………………………………………………….. 
ALAPBEIKTATÁS 
A katalógusban való alapbeiktatás ingyenes!  
Az alapbeiktatás tartalma: bemutató szöveg és logó megjelentetése. 
Katalógus bejegyzés alapadatai 
 

Melyik tematikánál jelenjen meg cége? :……………………………………………………………….. 

Cégnév:………………………………………………………………………………………………….... 

Levelezési Cím: …………………………………………………………………………………………..  

Telefon:……………………………………..Fax:……………………………………………………….. 

Website: ……………………………………E-mail: ………………………………………………….... 

A megjelentetni kívánt cégemblémát és szöveget kérjük mellékelni! 
 

TOVÁBBI HIRDETÉS MEGRENDELÉSE 
 

1/1 oldal, színes: 298.000. Ft +áfa    ½ oldal, színes: 189.000. Ft +áfa  

1/1 oldal, fekete-fehér: 259.000. Ft +áfa   ½ oldal, fekete-fehér: 139.000.Ft +áfa  

Borító II. : 420.000. Ft +áfa     Borító III. : 420.000. Ft +áfa  

Borító IV.: 490.000. Ft +áfa     Kész könyvjelző behúzása: 450.000.Ft +áfa  

Kérjük a választott hirdetési formátumot bejelölni! A megrendelő beérkezését követően munkatársunk 

megkeresi Önt a részletek egyeztetése céljából! 
 

 
SZEMÉLYES MEGHÍVÓ IGÉNYLÉS (a grátisz jegyeken felül) 
 

Igényelt mennyiség (600 Ft +áfa /db kedvezményes áron.): …………db 
 
Megrendelem a fenti tájékoztató ismeretében a Pénzexpo 2007 kiállítás katalógusában való 
megjelenést a fentiek szerint. 
 
 
 
               Dátum            Megrendelő cégszerű aláírása 
 

Mindennemű reklámanyag elkészítésében állunk rendelkezésére! 
 
 

 



  
 

 
 
 

 
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
1. A szerződés tárgya 
1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezik a Konsilo Kft. (1022 Budapest, Tapolcsányi utca 6.; Cg. 01-09-860942 adószám: 13547864-2-41), mint szervező ("Szervező"), valamint az 

általa a Rendezvény helyszínén ("Helyszín") 2007. június 1-3 között megrendezésre kerülő "Pénzexpo" kiállításon ("Kiállítás", melyen a továbbiakban az építési nap, azaz 2007. május 31. is értendő) kiállító 
fél ("Kiállító") között az alább meghatározott módon létrejött Szerződésnek. 

1.2 A Szerződés alapján a Szervező vállalja a Jelentkezési Lapon körülírt kiállítótérnek ("Stand Terület") a Kiállító számára a Kiállítás során történő rendelkezésre bocsátását, a Kiállító pedig ennek, továbbá a 
Jelentkezési Lapon meghatározott egyéb kiegészítő szolgáltatások ellenértékeként az alábbi 3. pontban meghatározott díjat ("Helydíj") fizet. A Kiállító választása szerint a Szervező vállalja továbbá a Stand 
Terület felépítményének („Stand”) megépítését („Standépítés”) is, melynek ellenértékeként a Kiállító az alábbi 3.5 pontban meghatározott díjat („Standépítési Díj”) fizet. 

2.  A szerződés létrejötte 
2.1 A Szerződés létrejötte szempontjából a Szervező általi ajánlatra történő felhívásnak minősül a következő iratok Kiállító részére történő megküldése: Jelentkezési Lap és mellékletei, Általános Szerződési 

Feltételek (e kettő együtt: "Szerződés").  
2.2  A Kiállító ajánlatának minősül a fenti 2.1 pontban említett Szerződés Kiállító által cégszerűen aláírt példányának megküldése a Szervező részére. A Szerződésen a Kiállító az előnyomottakhoz képest 

semmilyen kiegészítő feltételt, fenntartást nem köthet ki, ide nem értve az ott meghatározottak szerinti választási lehetőségek közötti választást. A Kiállító ajánlati kötöttsége a Szervező 2.5. pontban 
meghatározott nyilatkozatának megtételéig (Stand Terület Kijelölés) tart.  

2.3 A Szerződésnek a fenti 2.2 pontban meghatározott módon történő aláírásával és visszaküldésével a Kiállító elfogadja mind a Jelentkezési Lapban, mind jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat, 
azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el és vállalja az azokban foglalt feltételek betartását, különös tekintettel a Kiállításon történő részvételére, és a Szerződésben foglalt díjak megfizetésére.  

2.4 A Szervező a Szerződés egyik Kiállító által aláírt példányának aláírásával és visszaküldésével fogadja el a Kiállító ajánlatát. Ezzel a Szervező és a Kiállító között a Szerződés létrejön. A Szervezőt nem terheli 
ugyanakkor a Kiállító ajánlata elfogadásának kötelezettsége. 

2.5 A Szervező a Stand Terület Helyszínen belüli helyének meghatározásakor ("Stand Terület Kijelölés") a Kiállító igényeit lehetőség szerint figyelembe veszi, azonban a Stand Terület Kijelöléssel kapcsolatban a 
Szervező minden jogot fenntart magának, és erről szóló döntését nem köteles indokolni. A Stand Terület Kijelölésre 2007. május végén kerül sor, melynek eredményéről a Szervező a Kiállítót haladéktalanul 
tájékoztatja. A Stand Terület Kijelöléssel egyidejűleg a Szervező megküldi a Kiállítónak az Általános Üzemeltetési és Működési Szabályzatot (ún. Kiállítói Kézikönyvet) is. 

3. A Kiállító által fizetett díjak, fizetési feltételek 
3.1 A Szervező a Jelentkezési Lapon feltüntetett Helydíj ellenében vállalja a Kiállító által ott megrendelt Stand Terület biztosítását, továbbá az ott meghatározott, egyéb szolgáltatások teljesítését.  
3.2 A Szervező a Kiállító ajánlatának fenti 2.4 pont szerinti elfogadásával egyidejűleg számlát állít ki a Helydíjról. A Kiállító köteles a Helydíjról szóló számla kiállítását követő 8 napon belül annak kiegyenlítésére. 

Ha a Kiállító a Helydíjat az arról szóló számla keltét követő 20 napon belül sem egyenlíti ki, úgy a Szervező jogosult a Szerződéstől elállni és az ezzel kapcsolatosan esetleg felmerült kárát a Kiállítóval szemben 
érvényesíteni. A Szervező elállásával kapcsolatban a Kiállító semmiféle kárigényt nem támaszthat.  

3.3 A Jelentkezési Lapon megjelölt, és a Kiállító által igény szerint igénybevett standépítési szolgáltatás ellenértékét a Standépítési Díj képezi. A Kiállító köteles a Standépítési Díjat a számlán szereplő fizetési 
határidőig kiegyenlíteni. Ha a Standépítési Díjat a Kiállító 2007. május 31-ig sem egyenlíti ki, úgy a Szervező jogosult a Standépítés tekintetében a Szerződéstől elállni. A Standépítés tekintetében történő elállás 
nem érinti a Szerződés egyéb rendelkezéseinek hatályát.  

3.4 A Kiállító az egyes számlák összegét minden esetben a Szerződésben, illetőleg a számlán megjelölt fizetési határidőn belül a Szervező 11708001-29903380 számú bankszámlájára, átutalással köteles 
kiegyenlíteni. Az egyes számlákat a Szervező akkor tekinti kiegyenlítettnek, amikor az abban szereplő összegek a Szervező fenti számláján jóváírásra kerülnek. Késedelmes fizetés esetén a Szervező jogosult a 
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként felszámolni. Ez nem érinti a Szervezőt késedelmes fizetés, illetőleg a fizetés elmaradása esetén megillető egyéb jogait (elállás). 

4.         A Stand Terület Kiállító általi birtokbavétele, a Stand építése, bontása 
4.1 A Szervező által a Kiállító számára kijelölt Stand Területet a Kiállító csupán a Helydíj teljes összegének megfizetése esetén jogosult birtokba venni („Birtokbavétel”). 
4.2 A Birtokbavétel legkorábbi időpontja 2007. május 31. A Szervező 2007. május 31-én biztosítja a Kiállító részére a Stand saját maga által, vagy alvállalkozója általi összeszerelését, amennyiben a Standépítést 

nem a Szervező végzi. Ebben az esetben a Kiállító felelős az építési munkálatok biztonságos elvégzéséért, az irányadó munkavédelmi szabályok betartásáért, a munkálatokkal kapcsolatban a Szervezőnek, vagy 
harmadik személyeknek okozott károk megtérítéséért. Az esetlegesen igénybevett alvállalkozói, megbízottai által okozott károkért szintén a Kiállító felel. 

4.3 A Stand bontására a fenti 4.2 pontban foglaltak megfelelően irányadók azzal, hogy a bontási munkálatok elvégzésére kizárólag 2007. június 3-án éjfélig, a kiállítás bezárását követően van mód. 
5. A Kiállító általi lemondás 
5.1 Ha a Kiállító a Kiállításon való részvételét lemondja, akkor a Szervezőt a lemondás időpontjától függően a 3.2 pontban foglaltaknak megfelelő mértékű kötbér illeti meg.  
6.         A Kiállítás Szervező által történő lemondása 
6.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Kiállítás megtartását lemondja. A Kiállításnak a Szervező által történt lemondása esetén a Helydíj addig kiegyenlített összege visszajár, a Kiállító ezen túlmenően 

azonban nem támaszthat semmiféle igényt a Szervezővel szemben, sem kártérítési, sem egyéb alapon. 
7. A Kiállító egyéb kötelezettségei 
7.1 A Kiállító a Szervező által közölt határidőre megadja a kiállítandó termékek listáját. A Kiállító a lebonyolításhoz szükséges egyéb adatokat, okmányokat a Szervező által kért határidőre közli, illetve átadja; 

ennek elmulasztása, illetve késői teljesítése esetén a Kiállító vállalja a felmerülő többletköltségek, illetve az esetleges anyagi károk megfizetését, illetve megtérítését. 
7.2 A Kiállító a kiállítási tárgyak speciális szakértelmet igénylő ki- és becsomagolását szakembereivel elvégezteti. Ha a Kiállító megfelelő szakemberekről nem gondoskodik, a Szervező a Kiállító költségére és 

veszélyére elvégzi a csomagolást, e tevékenységéért azonban a Kiállító felé felelősséggel nem tartozik. 
7.3 A Kiállító biztosítja saját költségén a kiállítás üzemeltetéséhez szükséges személyzetet, a Kiállításon történő részvételéhez megrendelt többletszolgáltatásokat (pl. egységstand, bútor, virág, telefon, grafika) a 

Szervező vonatkozó számlájának kézhezvétele után, a számlán feltüntetett esedékességi határnapig (8 napon belül) kifizeti. 
7.4 Jelen szerződés aláírásával a Kiállító szavatolja, hogy az általa kiállított áruval, védjegyével, emblémájával, vagy egyéb megjelölésével nem sérti harmadik személynek valamely szellemi alkotással kapcsolatos (pl. 

védjegyhez vagy szabadalomhoz, ipari mintához, kooperációs szerződésben vállalt kötelezettséghez fűződő) jogait. 
7.5 A Kiállító szavatol azért, hogy az általa a Kiállítás során a Helyszínre hozott berendezések, tárgyak megfelelnek a hatályos és irányadó szabványoknak, előírásoknak, tűzvédelmi és egyéb biztonsági 

szabályoknak, valamint, hogy az ilyen berendezések, tárgyak működtetéséhez mindvégig biztosítja a kellő szakértelemmel, képzettséggel rendelkező személyek közreműködését.  
7.6 A Kiállító a polgári jog általános felelősségi szabályai szerint felel a Kiállítás során a Szervezőnek, és harmadik személyeknek az általa, illetőleg alkalmazottjai, vállalkozói és megbízottjai által okozott károkért, 

ide nem értve az esetlegesen a veszélyes üzemi felelősség körébe tartozó, a Kiállítás során kifejtett tevékenységeiért való felelősségét. 
8. Egyéb feltételek 
8.1 A felek egymáshoz intézett nyilatkozata csak írásban, a másik fél részére igazolhatóan (telefax visszaigazolás, vétív, átvételi elismervény) megküldve érvényes. A nyilatkozatok hatályosulásának időpontja 

megegyezik a nyilatkozat másik fél általi kézhezvételének időpontjával. A jelen pontban foglaltaktól függetlenül mindkét fél köteles a másik fél részére megküldeni a Szerződés cégszerűen aláírt, eredeti 
példányát. 

8.2 A fenti 8.1 pontban foglaltak nem érintik a felek azon kötelezettségét, hogy haladéktalanul, rövid úton (telefon, e-mail) tájékoztassák egymást a Szerződésből eredő jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatos 
lényeges körülményekről, illetőleg az azokban bekövetkezett változásokról. 

8.3 A felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton próbálják megoldani. Arra az esetre, ha ez nem vezetne eredményre, a felek a jelen Szerződésre nézve kikötik a 
Pesti Központi Kerületi Bíróság, annak hatásköre hiányában pedig a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

8.4 A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
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