Egészség-vár Alapítvány
1173 Budapest, Pesti út 57.
Tel/fax.: 407-1276
www.egeszsegvar.hu

XIV. VEGETÁRIÁNUS FESZTIVÁL
– életmód nap nem csak növényevőknek –
Az Egészség-vár Alapítvány ezúton hívja meg Önt a 14. éve megrendezésre kerülő, kétnapos, országos
rendezvényére, a XIV. Vegetáriánus Fesztiválra.
A rendezvény időpontja: 2010. augusztus 28-29.
A rendezvény helyszíne: Pataky Művelődési Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.)
A szervező, Egészség-vár Alapítvány részéről Jakus Orsolya (az Alapítvány elnöke) a kiállítók
kapcsolattartója. Elérhetőségei: orsolya@egeszsegvar.hu, 20/922-3379.
Rendezvényünk látogatóinak főbb érdeklődési körei:
• egészséges életmód, és azt támogató termékek,
• bio és öko termékek,
• környezet és természetbarát termékek,
• energiatakarékos szemlélet,
• vegetáriánus táplálkozási irányzatok.
A rendezvény magas látogatottságát Alapítványunk munkatársainak sokéves tapasztalata és a legfőbb hazai
médiumokkal való élő kapcsolatunk garantálja. Hagyományainkhoz hűen a belépés a rendezvényre ingyenes,
és várhatóan 7-9 ezer fő látogatója lesz a rendezvénynek. A rendezvény egész időtartama alatt jelen lesznek a
média képviselői, így a közönség élő adásokból is értesülhet a programról. A fesztivál programjai az interneten a
www.egeszsegvar.hu címen érhető el.
A rendezvény helyszíne a Pataky Művelődési Központ, ahol tágas szabadtéri terasz, több kisebb-nagyobb
terem ad helyet a kiállítóknak és más programoknak. A kiállító helyek árképzésében gondot fordítottunk arra,
hogy minden kiállítónk megtalálja a számára ideális megoldást: legyen az szabadtéri pavilon, kiemelt kiállító
hely az aula fedett részében, vagy kisebb asztalok a művelődési központ folyosóin, termeiben. Kérjük, tekintse
meg a csatolt térképvázlatot és válassza ki az Önnek leginkább megfelelő területet. A programok helyszínét
szintén jelöltük a térképen, és úgy állítottuk össze őket, hogy bevonzzák a látogatók a művelődési ház minden
helyszínére.
A jelentkezés módja: a fesztiválra a mellékelt Jelentkezési lapon várjuk a jelentkezéseket. Fontos, hogy a
mellékelt térkép alapján kiválasztott kiállító hely számát, lehetőség szerint legalább 2-3 hely számát írják rá
Jelentkezési lapra. A foglalást akkor igazoljuk vissza, amikor az alapítvány bankszámlájára a kiállító hely díját
jóváírták. A Jelentkezési lapon megjelölt helyeket nem tartjuk előzetes foglalásban, a foglalásra csak a
befizetések sorrendjében kerülhet sor! A térképet honlapunkon, a www.egeszsegvar.hu oldalon naponta
aktualizáljuk és jelöljük a már elkelt kiállító helyeket, ennek ellenére nyomatékosan kérjük, hogy több
kiállítóhely számot adjon meg, elsőként az Ön számára leginkább kedvezőét. Többszörös jelentkezés esetén a
legkorábban beérkezett átutalás kaphatja az adott számú kiállító helyet.
Megjelenési lehetőségek
A XIV. Vegetáriánus Fesztiválon a következő együttműködési lehetőségeket ajánljuk, és támogatásukat,
gazdasági együttműködésüket, vagy egyéb termékben, szolgáltatásban nyújtott felajánlásukat szívesen fogadjuk.
Kiállító hely I: 200 000 Ft (1-8 sorszámmal vagy lilával jelölt helyek)
Az ár magában foglalja:
• Kiállítóhelyet a művelődési ház legforgalmasabb részén (a teraszon főbejáratnál, vagy az aulában, vagy
kívánság szerint személyesen egyeztetett helyen). 80×190 cm-es asztal.
• A cég logójának elhelyezését szórólapjainkon (15 ezer db), plakátjainkon (5 ezer db), internetes
honlapunkon, VegaFood nyomtatott hírlevelében (40 ezer db), és minden más általunk lekötött legalább
½ oldalas hirdetésben.
• 5-8 perces video levetítése az Ön cégéről és termékeiről az előadóteremben a fesztivál mindkét napján.
• 30 perces bemutatkozási lehetőség „Hogyan készül?” standon, a fesztivál mindkét napján.
• Molino kihelyezés az előadóteremben.

Kiállító hely II: 120 000 Ft (9-20 sorszámmal vagy kékkel jelölt helyek a teraszon és 21-48 sorszámmal
vagy zölddel jelölt helyek az aulában)
Az ár magában foglalja:
• 3×3 méteres sátorhelyet és 80×190 cm-es asztalt a művelődési ház teraszán vagy 80×160 cm-es asztalt a
művelődési ház aulájában és az abból nyíló folyosókon. Figyelem: a teraszon csupán a sátorhelyet
biztosítjuk, sátorról a kiállítónak kell gondoskodnia.
• A cég logójának elhelyezését internetes honlapunkon.
• A cég nevének feltüntetését szórólapjainkon, plakátjainkon.
Kiállító hely III: 60 000 Ft (21-48 sorszámmal vagy zölddel jelölt helyek)
Az ár magában foglalja 80×160 cm-es asztal az aulában vagy az abból nyíló közvetlen folyosókon.
Kiállító hely IV: 35 000 Ft (49-86 sorszámmal vagy sárgával jelölt helyek)
Az ár magában foglalja 80×160 cm-es asztal a művelődési ház 1. vagy 33. termében.
Kiállító hely V: 15 000 Ft (87-100 sorszámmal vagy pirossal jelölt helyek), nonprofit kategória.
Az ár magában foglalja kb. 60×120 cm-es asztal a művelődési ház tantermeiben. Figyelem: ebbe a kategóriába
2010. augusztus 1-jéig kizárólag nonprofit szervezetek jelentkezését fogadjuk. A határidő lejárta után a szabadon
maradt asztalokat profitorientált társaságok is lefoglalhatják.
Alapítványunk alanyi adómentes, tehát az árak nem tartalmaznak ÁFA-t. Minden kiállítónak biztosítjuk a
kategóriának megfelelő asztal és 2 db darab szék használatát. A kiállítói hely III-IV-V. kategóriában
kizárólagosságot nem tudunk biztosítani, a többi kategóriában megegyezés alapján. Kérjük, a jelentkezési lapon
tüntessék fel, milyen termékekkel kívánnak megjelenni, ugyanis bizonyos cégek, termékcsoportok előzetes
egyeztetés alapján kizárólagosságot élveznek a Fesztiválon. (Pl. Zepter, AMC, Forever Living Products, Bemer)
Amennyiben Ön is szeretne valamely termékcsoportra kizárólagosságot kérni, jelezze valamely
elérhetőségemen, hogy a feltételeket, részleteket egyeztethessük.
Az Egészség-vár Alapítvány kizárólagosságot biztosít a VegaFood részére készétel árusításra, ezért a fesztiválon
kizárólag előre csomagolt élelmiszer árusítható, illetve az ehhez kapcsolódó ingyenes termékkóstolóra van
lehetőség.
Továbbá egyéni megállapodás szerint lehetőséget biztosítunk: molinó kihelyezésre az előadóteremben, 30
perces bemutatkozásra (előadás, prezentáció) a „Hogyan készül?” standon és más egyéb különleges
megállapodásokra közös megegyezés eredményeként. Segítséget tudunk nyújtani továbbá abban, hogy az
általunk ismert szegmens (vegetáriánusok, fogyókúrázók, candidiázis betegek, liszt- és laktózérzékenyek,
diabetesesek, és egyéb, életmódváltozással javítható betegségben szenvedők) felé termékeiket hatékonyabban
reklámozhassák.
A rendezvényen csakis a vegetáriánus életmóddal összhangban lévő termékek mutathatók be és forgalmazhatók.
Jelentkezés és bővebb információ: orsolya@egeszsegvar.hu, 20/922-3379.
Cégükkel hosszú távú együttműködésre törekszünk, hiszen céljaink elérése túlmutat eme rendezvényen.
Reméljük kölcsönösen előnyös együttműködésünk eredményes és tovagyűrűző lesz.
Üdvözlettel:

Jakus Orsolya
az Egészség-vár Alapítvány elnöke

Budapest, 2010. május 17.

XIV. Vegetáriánus Fesztivál
2010. augusztus 28-29.
Jelentkezési lap kiállítók részére
Cégnév: ...........................................................................................................................
Képviselő neve:................................................................................................................
Adószám:..........................................................................................................................
Cím:.................................................................................................................................
Számlázási cím: ..............................................................................................................
Telefonszám: ..................................................................................................................
E-mail: ............................................................................................................................
Honlap cím: ....................................................................................................................
Termékek: .......................................................................................................................
Áramigény: (elosztót, hosszabbítót kérünk hozni): ........................................................
Egyéb igények (plusz székek, stb.): ................................................................................
Kiállítóhely kategória (kérjük a megfelelőt bekarikázni!): I., II., III., IV., V.
A kiválasztott kiállítóhely száma(i):
Első helyen:
Második helyen:
Harmadik helyen:
Fizetés módja:
Átutalással augusztus 15-ig∗, számlaszám: AXA Bank 17000019-11595184, a pénzügyi teljesítés
megtörténte után számlát állítunk ki.
Kiállítónként a kategóriának megfelelő méretű asztalt és 2 db széket biztosítunk.
A rendezvényen csakis a vegetáriánus életmóddal összhangban lévő termékek mutathatók be és
forgalmazhatók (pl. halolaj kapszula nem)!
Kijelentem, hogy az árusítás feltételeit ismerem, elfogadom, rendelkezem az árusításhoz szükséges
engedélyekkel (APEH, vállalkozói igazolvány, cégbejegyzés, MgSZH), valamint az ide vonatkozó
törvényi előírásokat betartom (APEH, MgSZH, VPOP stb.)

Kérjük kitöltve, 2010. augusztus 15-ig e-mailen, postán esetleg faxon eljuttatni.

2010. ………………………….

……………………………
aláírás

* A kiállító hely lefoglalásának visszaigazolása a befizetések sorrendjében történik! Kérjük, annak
érdekében, hogy az Ön által kiválasztott helyet biztosítani tudjuk, a jelentkezéssel egyidőben indítsa el
az átutalást. A már lefoglalt asztalokról honlapunkról, a www.egeszsegvar.hu oldalról, vagy telefonon
Jakus Orsolyától a 20/922-3379 számon kérhet információt.

