11—13 May, 2007
Location: Papp László Budapest Sportaréna

PÉNZEXPO 2007
Money talks – listen to it!
Everyday life within our accelerated world is defined fundamentally by our finances. Everybody
seeks the most intelligent, economic, and profitable long-term investment, credit, asset management
and life insurance opportunities. It is not always easy, however, to find one’s way among the various kinds
of services, as a truly justified decision demands a whole lot of searching, constant supply of information,
careful preparation and an eager mind for following the ever-changing business trends. All this takes a lot of
time, and, as we very well know: time is money.
As of today, there is no global forum in Hungary, that would collect and present together to the
general public, all the available
financial services enabling clients to acquire a comprehensive
knowledge
of
the
financial
market,
and
thus
to
make
competent
decisions.
Pénzexpo (Money Expo) takes on the difficult challenge of fulfilling this undoubtedly rightful demand.
An exhibition and fair of companies representing the domestic investment, insurance, and crediting
sector takes place for the first time in Hungary, from 11-13 May, 2007, at the Papp László Budapest
Sportaréna, where almost all major representatives of the sector will be present. With the expo we aim to
introduce the most important companies active on this market, in order to supply clients with the most
comprehensive information available.
The expo enables a constantly growing clientele to get acquainted, in Hungary’s most modern
exhibition hall, with all the services available on the market, while your company has all the opportunities
needed to demonstrate its activities, increase its prestige, present all its new products or services,
create new relationships, and ultimately, to achieve greater business success. Due to an extensive
advertising campaign, and a large number of professional presentations, an estimated 20-30 thousand
visitors are expected to take part in the event.
The brochure you are holding contains the following documents, which are required for
participation:
1. The application form with its attachments: to apply, please send these to us filled in and
signed,
in
two
copies,
by
either
mail
or
fax.
(Please find the General Terms of Contract on the last page of the prospectus.)
A discount is provided for participants applying before January 20, 2006!
2. Please fill in the form titled Catalogue Registration and Personal Invitation Card Order in
order to register in our catalog and indicate your related requirements, as well as to order
admission cards for your business partners.
3. We would like to assist you in your tasks and preparation with the Exhibitors’ Calendar, also
contained in this prospectus.
Until we get to meet in person, Money talks – listen to it!!
Best regards,
Judit Fülöp
CEO
November, 2006, Budapest

Attila Fülöp
exhibition director

APPLICATION FORM
Organizer of the Expo
Company Name: Konsilo, Ltd. Address: 6 Tapolcsanyi u, H-1022 Budapest
Bank Account No.: 11708001-29903380 Tax Registration No.: 13547864-2-41
Telephone: (+36 1) 326 5135, (+36 20) 557 0848, (+36 20) 914 8008 Fax: (+36 1) 326 5135;
www.penzexpo.hu, info@penzexpo.hu

Details of the Client
Company name: ………………………………………………………………….…………………..
Invoicing Address: …………………………………………………………………………..………
Mail Address: …………………………………………………………………………………...…….
Bank Account No.: …………………………………………………………………………………...
Tax Registration No.: ………………………………………………………………………………..
Telephone: ……………………………………………………………………………………………
Fax: ……………………………………………………………………………………………….…..
Website: ……………………………………………………………………………………………...
E-mail: …………………………………………………………………………...……………….…
Name and Title of Executive: …………………………………………………………………..…...
Name and Title of Contact: …………………………………………………………………………
Telephone No. and E-mail Address of Contact: ……………………………………………………
Other Information: ……………………………………………………………………………….….
By filling out, signing and returning the Application Form and its Annexes (Service Packages and Additional
Equipment) and its indispensable part, the General Contract (hereinafter the two together are the Contract”) to the
Organizer, the Exhibitor submits its application for participating at the Gardenexpo, and is due to pay the participation
fee indicated on the Application Form. Following acceptance of Contract by Organizer (by signing and returning to
applicant), a mutually binding contract between Exhibitor and Organizer is established. By signing the Application
Form, Exhibitor acknowledges and accepts the conditions of the Application Form and the General Contract Terms
and agrees to abide by the terms of the contract.

Date
Confirmation by the Organizer
Signature:
Date:

Authorized signature of the Client

SERVICE PACKAGE
THE MINIMUM PACKAGE AVAILABLE FOR ORDER IS THE BASIC PACKAGE:
BASIC PACKAGE
Area:

Custom discounts available for greater areas!

…………..m2

Includes: Carpeted area within the exhibition hall, liability insurance, overnight security service,
hosting service, reception and information desk, admission cards (the number of cards depends
on the size of the stand), catalog registration, appearance on web site, hyperlinks.

Layout:
From 6m2

Row stand

Price: HUF 17,000 +VAT /m2

From 12m2

Corner stand

Price: HUF 18,000 +VAT /m2

From 24m2

Head stand

Price: HUF 19,000 +VAT /m2

From 50m2

Island stand

Price: HUF 22,000 +VAT /m2

Power
requirement:

……………..kWs

Includes: Installation and consumption: HUF 7,500 +VAT up till 2 kWs
HUF 2,500 +VAT for every additional kW

Stand assembled by Exhibitor's contractor 
Stand assembled by Konsilo 
OTHER PACKAGE AVAILABLE FOR ORDERING:
STAND STRUCTURE 1: UNIFORM PACKAGE

 Order

Price: HUF 8,500 +VAT / m2

Uniform stand assembled as standard type installation. Includes:
• back walls (height: 2.5 meters), friezes
• 1 standard label on each open side
• 1 spot lamp (100W) for every 3 m2
• 1 power source (1kW)
• daily cleaning, technical assistance
• 1 information desk on each open side, 1 table, 4 chairs
STAND STRUCTURE 2: CUSTOM PACKAGE

 Request proposal

Price: custom proposal

Includes: We are open to any ideas!

I order the selected items as part of Annex 1 of the Application Form for PÉNZEXPO 2007.
Date
Confirmation by the Organizer
Signature:
Date:

Authorized signature of the Client

ADDITIONAL EQUIPMENT AVAILABLE FOR ORDERING
EQUIPMENT
Partition wall
Folding wall
Curtain wall
Glass wall
Glass cabinet
Table cabinet
Open information desk
Closable information desk
Bent information desk
Exhibition desk
Cabinet with 3 shelves
Shelf with cantilever
Ceiling grid
Rack/wooden shelf
Refrigerator
Closable cabinet
Small table
Small table with glass top
Bar stool
(Grey) tapestry chair
Coat-stand
Label
Advertising caption
Contact print
Logo, sign
Single-phase plug
Spot lamp (installed)
Dazzle lights (installed)

Unit
/m
/m
/m
/m2
/piece
/piece
/piece
/piece
/piece
/m2
/piece
/piece
/m2
/piece
/piece
/piece
/piece
/piece
/piece
/piece
/piece
/m
/m2
/m2
/piece
/piece
/piece
/piece

Unit Price
4,500
5,500
3,500
3,000
10,000
7,000
6,000
6,500
7,000
6,000
5,000
2,000
3,000
2,100
9,200
3,000
1,900
2,600
2,200
1,400
2,000
3,000
5,500
2,900
5,500
5,000
3,000
5,000

Quantity

I would like to order the selected items as part of Annex 2 of the Application Form for
PÉNZEXPO 2007.

Date
Confirmation by the Organizer
Signature:
Date:

Authorized signature of the Client

CATALOGUE REGISTRATION AND PERSONAL INVITATION
CARD ORDER
Details of the Client
Company name: ………………………………………………………………….…………………………………
Name and Title of Contact: ………………………………………………………………………………………..
Telephone No. and E-mail Address of Contact: …………………………………………………………………..

BASIC REGISTRATION

Basic registration into the catalogue is free of charge!
Details of basic registration: 14.8 x 21 cm; introductory text and logo; black-and-white

Basic details of catalogue registration

Which letter would you like your company to appear at?……………………………………………….
Which topic would you like your company to appear in?……………………………………………….
Company name: ………………………………………………………………….………………………..
Postal Address: …………………………………………………………………………………………….
Telephone:…………………………………Fax:………………………………………………………….
Website: ……………………………………E-mail: ………………………………………………….......
Please attach the text and the company logo that you would like to appear in the catalogue.
OTHER ADVERTISING POSSIBILITIES
1/1 page, colored: HUF 96,000 +VAT 

1 page, colored: HUF 63,000 +VAT 

1/1 page, black-and-white: HUF 75,000 +VAT 

1 page, black-and-white: HUF 34,000 +VAT 

Cover II.: HUF 125,000 +VAT 

Cover III.: HUF 110,000 +VAT 

Cover IV.: HUF 135,000 +VAT 

Pre-made bookmark: HUF 50,000 +VAT 

Please select the appropriate advertising possibility. Upon receipt of the order, our employee will contact you
to arrange the details.

INFORMATION ON INCLUDED MATERIAL
Material to be included in the catalogue should be handed to us on CD or by email, and may be proofed before final
print production.

PERSONAL INVITATION ORDER (in addition to invitations provided free of charge)
Quantity required (at a discount price of HUF 600 Ft +VAT per piece): …………db

I would like to register for appearing in the Pénzexpo 2007 catalogue according to the details
marked above.

Date

Authorized signature of the Client

Feel free to ask for our assistance in preparing any advertising material.

EXHIBITORS' CALENDAR

PÉNZEXPO 2007 – MONEY TALKS, LISTEN TO IT!
NOVEMBER 2006 – JANUARY 2007
DISCOUNT PERIOD FOR ORDERING!
Settlement of the first advance reservation invoice -- insuring participation in the expo.

MARCH 12, 2007
Deadline for application. (Available places are limited, therefore it is to be expected that application period
may be closed earlier.)

MARCH 26, 2007
Deadline for the settlement of the second advance reservation invoice.

APRIL 9, 2007
Deadline for the settlement of the final reservation invoice and the stand assembling invoice.

APRIL 16, 2007
Deadline for returning the catalogue registration and personal invitation order form.

APRIL, 2007
Distributing, receiving and finalizing the General Regulations for Operation.

MAY 10, 2007
Period for installing stands.

MAY 11-12-13, 2007
Exhibition period.

MAY 13, 2007
Closing, disassembling and invoicing supplemental orders.

JUNE–SEPTEMBER, 2007
Follow-up period: mailing press publications, visitors' statistics, surveys, and final conclusions. Preregistration for Pénzexpo 2008 exhibition.

GENERAL TERMS OF CONTRACT

1.
1.1

1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
6.
6.1
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.
8.1
8.2
8.3
8.4

A szerződés tárgya
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. május 11-13 között megrendezésre kerülő "Pénzexpo" kiállításon ("Kiállítás", melyen a továbbiakban az építési nap, azaz 2007. május 10. is értendő) kiállító
fél ("Kiállító") között az alább meghatározott módon létrejött Szerződésnek.
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.
A szerződés létrejötte
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").
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.
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.
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.
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. áprilisában 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 is.
A Kiállító által fizetett díjak, fizetési feltételek
A Szervező a Jelentkezési Lapon feltüntetett Helydíj ellenében vállalja a Kiállító által ott megrendelt Stand Terület biztosítását, továbbá az ott meghatározott, egyéb szolgáltatások teljesítését.
A Szervező a Kiállító ajánlatának fenti 2.4 pont szerinti elfogadásával egyidejűleg számlát állít ki a Helydíj 30%-áról, mely összeg előlegnek minősül és a Helydíjról szóló végszámla összegét csökkenti ("Első
Helydíj Előleg"). A Kiállító köteles az Első Helydíj Előlegről szóló számla kiállítását követő 8 napon belül annak kiegyenlítésére. Ha a Kiállító az Első Helydíj Előleget az arról szóló számla keltét követő 15
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.
A Szervező 2007. március 26-i fizetési határidővel állítja ki a Helydíj további 30%-áról („Második Helydíj Előleg”) szóló, a végszámla összegét csökkentő számlát, melyet a Kiállító köteles ezen fizetési
határidőig kiegyenlíteni. Ha a Kiállító a Második Helydíj Előlegről szóló számlát 2007. április 9-ig sem egyenlíti ki, úgy a Szervező jogosulttá válik a Szerződéstől elállni, és az ebből esetlegesen eredő kárát a
Kiállítóval szemben érvényesíteni. Ebben az esetben az Első Helydíj Előleg kötbér címén a Szervezőt illeti.
A Szervező 2007. április 9-i fizetési határidővel állítja ki a Helydíjról szóló végszámlát, melyet a Kiállító köteles ezen fizetési határidőig kiegyenlíteni. Ha a Kiállító a végszámlát 2007. április 16-ig sem egyenlíti
ki, úgy a Szervező jogosulttá válik a Szerződéstől elállni, és az ebből esetlegesen eredő kárát a Kiállítóval szemben érvényesíteni. Ebben az esetben az Első Helydíj Előleg és a Második Helydíj Előleg
együttes összege kötbér címén a Szervezőt illeti.
A Jelentkezési Lapon megjelölt, és a Kiállító által igény szerint igénybevett standépítési szolgáltatás ellenértékét a Standépítési Díj képezi. A Standépítési Díj számlázása 2007. április 9-i fizetési határidővel
történik, a Kiállító pedig köteles a Standépítési Díjat ezen időpontig kiegyenlíteni. Ha a Standépítési Díjat a Kiállító 2007. április 16-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.
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).
A Stand Terület Kiállító általi birtokbavétele, a Stand építése, bontása
A Szervező által a Kiállító számára kijelölt Stand Területet a Kiállító csupán a Helydíj teljes összegének megfizetése esetén jogosult birtokba venni („Birtokbavétel”).
A Birtokbavétel legkorábbi időpontja 2007. május 10. A Szervező 2007. május 10-én biztosítja a Kiállító részére a Stand saját maga által, vagy alvállalkozója általi összeszerelését, amennyiben a Standépítést
nem a Szervező végzi (lásd 3.5 pont). 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.
A Stand bontására a fenti 4.2 pontban foglaltak megfelelően irányadók azzal, hogy a bontási munkálatok elvégzésére kizárólag 2007. május 13-án éjfélig, a kiállítás bezárását követően van mód.
A Kiállító általi lemondás
Ha a Kiállító a Kiállításon való részvételét lemondja, akkor a Szervezőt a lemondás időpontjától függően a 3.3 illetve a 3.4 pontban foglaltaknak megfelelő mértékű kötbér illeti meg. Ha a
Kiállító a Kiállításon való részvételét a Helydíjról szóló végszámla kiegyenlítését követően mondja le, a Szervezőt megillető kötbér összege a Helydíj 80%-a.
A Kiállítás Szervező által történő lemondása
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.
A Kiállító egyéb kötelezettségei
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Egyéb feltételek
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.
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.
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.
A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Date:………………., 2006/2007…………………………….

…………………………………………………
Exhibitor’s authorized signature
…………………………………………………
Organizer’s authorized signature

