
  
 

 

 

 

Regisztrációs lap 
2023. május 09. és 12. között Münchenben megrendezésre kerülő Transportlogistic kiállításra  

(továbbiakban: Kiállítás) 

 Regisztráló jóváhagyásával és aláírásával igazolja, hogy a kiállításhoz kapcsolódó ÁSZF-et, az Adatvédelmi tájékoztatót és 
a Részvételi feltételeket teljes körűen megismerte és az abban foglaltakat elfogadja. A regisztráló megadott adatai kezeléséhez 
a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt, (Adatkezelő) által nyújtott szolgáltatások igénybe vételének 
biztosítása és a szolgáltatásaival kapcsolatos további tájékoztatás nyújtása céljából hozzájárul. 
 

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő adataimat a kiállítás szervezői és potenciális támogatói felé továbbítsa a mindenkor 
hatályos adatkezelési tájékoztató szerint  
 

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre hírleveleket továbbítson elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más 
egyéni kommunikációs eszköz útján. 

 
 Regisztráló a regisztráció beküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy a HEPA visszaigazolása fizetési kötelezettséget 
von maga után.  
 

Cég neve (számlázási név):  

Székhelye:  

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Központi e-mail cím:  

Központi telefonszám:  

Képviseli: 
név: 

beosztás: 

Kapcsolattartó a kiállítással kapcsolatban: 

(A vásárigazgatóság részére az e-mail cím kerül 

bejelentésre, minden információ erre az e-mail címre fog 

érkezni.) 

név: 

e-mail: 

mobil: 

Kiállító neve (megjeleníteni kívánt név - frízfelirat) angolul 

(és esetleg németül): 
 

Angol nyelvű honlappal rendelkezik-e; címe:  

Kiállítandó termékek, illetve azok pontos mérete, súlya, 

mennyisége: 
 

Kiállítási termékek bemutatásához szükséges installáció:  

Speciális igények (pl. extra áramigény, LCD, hűtőberendezés 

stb.) – regisztrációs díj nem tartalmazza: 
 

Részvétel díja: 
közösségi standhellyel történő részvétel:         

350.000 Ft + ÁFA 

Résztvevő(k) létszáma (maximális részvételi létszám: 2 fő) … fő 

Legfontosabb jelenlegi exportpiacok:  

Tervezett exportpiacok:  

Gyártó kapacitás:  

 

https://hepa.hu/uploads/844cfe2c5d0cd1723c63b103e41b1c20aa1d4429_616431f233e7b.pdf
https://hepa.hu/uploads/bb5f0e5d8402e377aabed2f3d45d83ea817ab655_629f0e09d2cd0.pdf


  
 

 

 

 

Az anyagi kötelezettségeken túl regisztráló nyilatkozik, hogy: 
o nincs lejárt tartozása (részvételi díj korábbi esemény révén) 
o nincs olyan korábbi kötelezettség elmulasztás, amely az adatközlésre, sikerek, eredmények megosztására 

vonatkozik 
o nem áll felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt és egyébként sem fizetésképtelen 
o nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás 
o nincs 60 napot meghaladó, lejárt köztartozása. 

 
Regisztráló elfogadja, hogy amíg nem teljesíti a tartozását, vagy mulasztását, addig regisztrációját HEPA nem köteles figyelembe 
venni. 
 
A regisztrációs lapot (PDF) kérjük letölteni és kinyomtatni, majd cégszerűen aláírva, szkennelve a kiallitas@hepa.hu e-mail 
címre szíveskedjenek visszaküldeni. Beérkezési határidő: 2023. január 30. 
 
A regisztrációs lap cégszerű aláírásával Regisztráló kijelenti, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a személyes 
adatok kezeléséhez hozzájárul.  
 
A Társaság a Transportlogistic 2023 kiállításon, a közösségi magyar stand keretében megjelenést biztosít és az alábbi 
szolgáltatásokat nyújtja: 

 standhely lefoglalása, stand építése és üzemeltetése, 

 egységes standtervezés, 

 speciális igények biztosítása*, 

 kiállítandó termékek elhelyezésének koordinálása, 

 kiállítási belépők biztosítása a résztvevőknek (maximum 2 db / cég), 

 központi konyha/tároló biztosítása, 

 áram biztosítása, 

 tárgyalási lehetőség biztosítása a standon, 

 egységes céges bemutató tablók, 

 kiállítói füzet/standkatalógus tervezése, készítése, gyártása. 
*Speciális igények (pl. plusz áramigény, egyéni LCD igény, kiegészítő bútorok, egyéni wifi… stb.) a kiállítók részére kiszámlázásra kerülnek 

  
A regisztráció kitöltésével regisztráló elfogadja, hogy: 

- közösségi standhellyel történő személyes részvétel esetén 350.000 Ft + ÁFA részvételi díjat fizet a fent meghatározott 
szolgáltatások ellenértékeként, mely fentieken kívül magában foglalja a regisztrációs díjat, a kötelező katalógusbejegyzés 
költségeit, és a résztvevő cég megbízásából saját grafikai anyagainak legyártását is;  

 
A regisztrációs lap cégszerű aláírásával és határidőre történő megküldésével a Regisztráló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, Részvételi 
feltételekben és a Regisztráció lapban foglaltakat megismerte, megértette és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. 
 
 
 
Regisztráló cégszerű aláírása:         HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség  

cégszerű visszaigazolás: 
 
 
 
 
 
______________________________         ____________________________ 

képviseli: …………………………………            Jenei Gábor 
               vezérigazgató-helyettes 

beosztás: …………………………………                 
 

 
Beküldve: ………………………………          Visszaigazolva: ……………………………… 

mailto:kiallitas@hepa.hu

