
 

CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési 
Hálózat Nonprofit Kft. 

1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. 

Jelentkezési lap 
 

a 2021. szeptember 21-23. napja között, Aradon GASTROPAN 

2021 Kiállításra (továbbiakban: Esemény).  

 

Cég neve: 
 

 

Székhelye: 
 

 

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Képviseli:  

Számlázási cím (amennyiben eltér a ):   

Kapcsolattartó az Eseménnyel kapcsolatban 

(név, beosztás): 
 

Mobilszám:   

E-mail:  

-e; címe:  

Legfontosabb jelenlegi exportpiacok:  

Tervezett exportpiacok:  

Keresett üzleti partner meghatározása (pl.: 

asználó, disztribútor, gyártó, stb.) 
 

Szeretne-e a helyszínen értékesíteni? 

Ha igen, milyen termékeket? 
 

Éves kapacitás:  

Kiállítandó termékek megnevezése, azok 

mérete, mennyisége: 
 

Elhelyezéshez szükséges (vitrin, polc, tároló, 

mék esetén a 

szükséges terület mérete stb.): 
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(m2).                                                                     

(Az igényeket figyelembe vesszük, de a 

számának függvényében kerül felosztásra.) 

 

Speciális igények (pl. plusz áramigény, dobogó, 

LCD stb.  önköltségesek és közvetített 

 
 

□ Személyesen kívánok részt venni  

□ Katalógust szeretnék küldeni (ebben az esetben csak a katalógus 

kihelyezését biztosítjuk)                           

Személyes részv

és beosztása(ik), tárgyalási szinten beszélt 

 
 

 

I. A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. (székhely: 1027 

Budapest, Kacsa utca 15-23., cégjegyzékszám: 01-09-327932, adószám: 

24733625-2-

kiállítók által igényelt szolgáltatásokat közvetítheti: 

• stand lefoglalása, 

• egységes stand tervezése, építése, üzemeltetése, 

• 

biztosítása, 

• áram biztosítása, 

•  

• közös központi konyha / raktár kialakítása, 

• frízfeliratok, céglogók, egységes cégtablók a cégek adataival, 

•  

• kiállítandó termékek elhelyezésének koordinálása. 
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II. A Jelentkezési lap kitöltésével Partner elfogadja, hogy 

• Részvétel esetén 85.000,- Ft + ÁFA részvételi díjat fizet, amely fentieken 

katalógusbejegyzés költségeit, 

grafikai anyagainak legyártását is. 

• A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. a 

jelentkezési lapok visszaérkezése után szakmai elbírálás alapján 

kiállító/rendszeres kiállító, volt-e sikeres ügylete korábbi kiállításokon, 

export árbevétel, adózott eredmény, foglalkoztatottak száma, 

cégkivonatban van-e negatív információ), valamint a beérkezések 

 

írásban értesíti a partnereket. 

• A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. a 

éldányának megérkezését és annak 

díjb  

• Az Eseményen való részvétel feltétele, hogy a teljes részvételi díj a CED 

Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. által kibocsátott 

-európai 

Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. Magyar Államkincstárnál 

vezetett 10032000-00359665-00000017 számlaszámú bankszámláján 

jóváírásra kerüljön. 

• A

nem kerül sor, a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat 

Nonprofit Kft. megtagadhatja Partner részvételét az Eseményen.  

• Amennyiben a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit 

Kft. akként dönt, hogy az Eseményen nem jelenik meg, vagy a kiállítás a 

COVID-19 járványhelyzet miatt törlésre kerül, úgy vállalja, hogy a Partner 

részére az általa befizetett regisztrációs díjat 30 napon belül visszatéríti. 

Partner kijelenti, és tudomásu

költségtérítésre nem jogosult. 

•  külföldi országba 

 beutazáshoz-, Magyarországra visszalépéshez és az adott 

Eseményen való részvételhez szükséges dokumentáció(k) 

A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. 

z Esemény

szabályozások tekintetében iránymutatást adni, amely azonban nem 
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III. A Jelentkezési lap kitöltésével Partner vállalja, hogy 

• a részére kijelölt standot nem hagyja üresen, biztosítja a céges 

latt, 

• amennyiben a részére kijelölt standon nem -, vagy nem teljes mértékben 

biztosítja a céges kapcsolattar

alatt, a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. 

-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat 

Nonprofit Kft. által támogatott Eseményeken a közös magyar stand 

keretében való kedvezményes részvételt, 

• a kiutazás, az áruszállítás, a szállás és egyéb költségeit, illetve az 

Eseményen fel nem használt prospektusok és dekorációs anyagok 

hazaszállításának költségeit maga viseli és intézi, 

• 5 (öt) munkanappal korábbi 

 visszavonja a  részvételi szándékát és erre 

vonatkozó nyilatkozatát postai úton, írt levélben megküldi 

a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. részére, 

a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. a 

befizetett társkiállítói díjat a Partnerek visszatéríti.  

• am 5 (öt) napon munkanapon belül 

visszavonja  részvételi szándékát, úgy a kiállítási 

terület és a standépítés  költségét köteles a CED Közép-

európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. részére megfizetni, és 

a már megfizetett részvételi díj összegére a CED Közép-európai 

Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. lelépési díj jogcímen jogosult.  

• az Esemény célországában a rá, ill. a tevékenységére vonatkozó 

Eseménnye  jár el. Amennyiben 

valamely rá irányadó (hazai vagy célországbeli) jogszabályt megsért, úgy 

Partnert terheli, azokért közvetlenül helyt áll. 

• helyszíni értékesítésre az Eseményen kizárólag abban az esetben van 

 román 

jogszabályok szerint számlaképes. Az Esemény ideje alatt az Eseményen 

árusított élelmiszereket a román hatóságok élelmiszerbiztonsági 

szempon

mindenkor hatályos román jogszabályoknak megfelel

semény 

helyszínének azonnali elhagyását vonhatja maga után. 
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IV. Adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések 

A Partner az Eseményre való jelentkezéssel kötelezettséget vállal arra, hogy 

a CED Közép-

Eseményen létrejött, vagy az Es

-

európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. munkatársai az Eseményt 

- és 12 hónapban a follow-up felmérést megismétlik. A CED Közép-

európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. az adatszolgáltatás 

megtag -európai Gazdaságfejlesztési Hálózat 

Nonprofit Kft. által támogatott Eseményeken a közös magyar stand 

keretében való kedvezményes részvételt. Az adatokat a CED Közép-európai 

Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. a honlapján 

Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.  

 

V. Adatvédelmi rendelkezések 

Tájékoztatjuk, hogy a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat 

Nonprofit Kft. a fentiekben megadott adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

b) pontjára tekintettel kezeli, amely jogalapot biztosít az adatkezelésre olyan 

gyik fél, vagy az a 

tételéhez 

szükséges. 

A jelentkezési lap aláírásával Ön tudomásul veszi a megadott személyes 

adatok Eseménnye  

Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési lapon megadott személyes adatait az 

. 

A jelentkezési lap aláírásával Partner tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, 

hogy a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. az 

Esemény  különös tekintettel a magyar közösségi standon, 

valamint az esetleges kapcsolód

felvételeket készítsen, azokat az általa kezelt online felületeken, illetve a 

CED közösségi média felületein publikálja. Partner kijelenti, hogy a jelen 

-európai Gazdaságfejlesztési 

Hálózat Nonprofit Kft. felé semmilyen követelést és igényt nem támaszt, és 

ezen hozzájárulását nem vonja vissza. 
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A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. 

Adatvédelmi tájékoztatóját, valamint az Önt a személyes adatainak kezelése 

s www.ced.hu oldalon megtalálja.  

 

Kelt: 2021  

 

 

 

                                                                                                        Társaság 

 

n aláírt, beszkennelt jelentkezési lapot (6 oldal) kérjük, szíveskedjenek 

megküldeni 2021. július 30-ig a nemeth.melinda@ced.hu e-mail címre. 

 

 

 

 

http://www.ced.hu/
mailto:nemeth.melinda@ced.hu

