
Kiállítással és részvétellel kapcsolatos információk

Nyitva tartás

2018. április 20., péntek 12:00 – 19:00
2018. április 21.,szombat 9:00 – 19:00
2018. április 22., vasárnap 9:00 – 19:00

Standok építése, berendezkedés 

2018. április 19., csütörtök 10:00 – 20:00
2018. április 20., péntek 6:00 – 10:00, nyitás: 12:00

Árufeltöltés

2018. április 20., péntek: 19:00 – 21:00
2018. április 21., szombat: 6:00 – 8:00, 19:00 – 21:00
2018. április 22., vasárnap: 6:00 – 8:00

Standok bontása, elszállítás

2018. április 22., vasárnap 19:00 – 22:00 és április 23., hétfő 6:00 – 12:00

Termékcsoportok

növények, virágok, kertészeti kellékek, növényi szaporító anyagok, faiskolák, zöldség- és gyümölcstermelők, kertépítés, 
tápanyagutánpótlás, növényvédelem, kerti kiegészítők, gépek, berendezések, kerti grill eszközök, szakkönyvek, folyóira-
tok, borászatok/sörfőzdék/pálinkafőzdék, gasztro termelők (elsősorban növényi alapanyagokból), természetes design 
(növényi beültetések, kaspók, természetes alapanyagú kerti- és lakásdekoráció), természetes növényi alapanyagból 
papíráru, ékszerek, kencék, környezettudatos termékek, szolgáltatások, gasztronómia helyben fogyasztásra

Információk és díjak 

Regisztrációs díj

5000 Ft, amely tartalmazza: őrzés (a részvételi feltételekben megadottak szerint), név / cím / elérhetőség megadásával 
megjelenés a kiadványban, kiállítói karszalag (darabszám bérelt területtől függően), kedvezményes karszalag vásárlási 
lehetőség a bérelt területtől függően (max. 10 db), 1 facebook poszt március 14 -éig leadott jelentkezés, átutalt regiszt-
rációs díj és részvételi díj (+a poszthoz fotók és néhány soros bemutatkozó szükséges).

Társkiállítói lehetőség: 4000 Ft-os regisztrációs díj, név / cím / elérhetőség megadásával megjelenés a kiadványban, 
2 db kiállítói karszalag.



A regisztrációs díj nem része a kiállítói díjnak, amennyiben a kiállító mégsem vesz részt a rendezvényen, az nem kerül 
visszafizetésre és a hozzátartozó jogok sem érvényesíthetők.

Kedvezményes kiállítói karszalag: 1000 Ft / fő

Kültéri kiállítói bérleti díjak

A bérleti díj a 2007. évi CXXVII. Törvény az általános forgalmi adóról 86. § (1) bekezdésének l) pontja alapján adómentes, 
esetleges jogszabályi változás esetén az ÁFA fizetési kötelezettség áthárítható a kiállítóra.  A Dísznövény 2018 
Szakkiállítás és Vásár olyan komplex szolgáltatásnak minősül, ahol bármely kapcsolódó szolgáltatást 27% ÁFA terhel.

Szakkiállító (kertészeti termelők és kertészethez kapcsolódó szolgáltatások)

10 nm-ig: 8 000 Ft / nm 
10 nm – 20 nm: 7 500 Ft / nm
20 nm felett: 7 000 Ft / nm
a legkisebb bérelhető terület: 2 nm

Minden kiállító asztalról, szükség szerint, biztonságtechnikailag megfelelő fehér vagy zöld színű sátorról saját maga 
gondoskodik. Ezektől eltérő esetben a szervezőkkel egyeztet, a bérlési szándékok 2018. február 28-áig adandók le.

Egyéb növényi és természetközeli tevékenységet folytató termelők és vállalkozók, 
gasztronómia, borászatok, sörfőzdék, egészséges és fenntartható életmód szolgáltatásai, ökodesign stb 

10 nm-ig: 10 500 Ft / nm 
10 nm – 20 nm: 9 500 Ft / nm
20 nm felett: 8 500 Ft / nm
a legkisebb bérelhető terület: 2 nm

Minden kiállító asztalról, szükség szerint, biztonságtechnikailag megfelelő fehér vagy zöld színű sátorról saját maga 
gondoskodik. Ezektől eltérő esetben a szervezőkkel egyeztet, a bérlési szándékok 2018. február 28-áig adandók le.

Gasztronómia, büfé
9 nm-ig: 12 500 Ft / nm
9 nm felett: 10 500 Ft / nm

Beltéri kiállítói bérleti díjak

A bérleti díj a 2007. évi CXXVII. Törvény az általános forgalmi adóról 86. § (1) bekezdésének l) pontja alapján adómentes, 
esetleges jogszabályi változás esetén az ÁFA fizetési kötelezettség áthárítható a kiállítóra. A Dísznövény 2018 
Szakkiállítás és Vásár olyan komplex szolgáltatásnak minősül, ahol bármely kapcsolódó szolgáltatást 27% ÁFA terhel.

Szakkiállító (kertészeti termelők és kertészethez kapcsolódó szolgáltatások) egyéni áruhordozóval

2 nm-ig: 11 500 Ft / nm    
2 nm – 10 nm: 10 500 Ft / nm 
10 nm felett: egyedi megállapodás szerint

Egyéb növényi és természetközeli tevékenységet folytató termelők és vállalkozók, 
gasztronómia, borászatok, sörfőzdék, egészséges és fenntartható életmód szolgáltatásai, ökodesign stb 

2 nm-ig: 13 500 Ft / nm      
2 nm – 10 nm: 12 000 Ft / nm
10 nm felett: egyedi megállapodás szerint



Disszemináció Kft.
1121 Budapest, Melinda út 14.
Cégjegyzékszám: 01-09-884690
Adószám: 14011931-2-43

Asztal a rendezők által biztosítva (igénylési határidő: 2018. február 20.)
80 x 80 cm: 18 000 Ft
80 x 160 cm: 32 000 Ft 

A rendezvény látogatói belépőjegye 500 Ft levásárolható kuponokat tartalmaz, melyek 1000 Ft-onként 100 Ft értékben 
vásárolhatók le a rendezvény ideje alatt a kiállítóknál. A kiállítói részvétel ezen feltétel elfogadása mellett valósul meg.

További megjelenési lehetőségek

Facebook megjelenés (a március 14-éig leadott anyagok felett): 3 000 Ft / poszt 

Hirdetési felület a Rendezvény kiadványában (12,5 x 12, 5 cm leporelló, 40 oldal)
12,5 x 12,5 cm: 10 000 Ft + áfa
6,25 x 12,5 cm: 6 000 Ft + áfa
6,25 x 6,25 cm: 4 000 Ft + áfa
Kiadvány hátoldal (12,5 x 12,5 cm): 20 000 Ft + áfa

tavaszkert kirakat (bemutató stand a kiállítók áruival, kiállítási helyszín és egyéb elérhetőségek megadásával)
0,25 nm felület: 3 000 Ft + áfa
0,5 nm felület: 5 000 Ft + áfa
1 nm felület: 8 000 Ft + áfa
további felületek: egyedi megállapodás szerint

Áramigény: 3 000 Ft + áfa (elosztót és hosszabítót nem tartalmaz)

Részletfizetési kedvezmény

Nettó 50 000 Ft megrendelés (a Regisztrációs Díjon felül) esetén részletfizetési kedvezmény vehető igénybe: minden 
megrendelt szolgáltatás 60%-át a jelentkezés visszaigazolását követő 8 naptári napon belül, legkésőbb március 9-éig, a 
fennmaradó 40%-ot pedig legkésőbb március 30-áig kérjük átutalással kiegyenlíteni. 

Látogatói belépőjegyek

1 100 Ft elővétellel 
(április 16-áig interneten és egyéb helyszíneken (szervezés alatt), amelyből 500 Ft levásárolható a kiállítóknál
1 300 Ft a helyszínen, amelyből 500 Ft levásárolható a kiállítóknál
12 éves kor alatt ingyenes

A belépőjegy tartalmazza:
500 Ft értékű levásárolható kuponok (1000 forintonként 100 Ft)
Vezetett Arborétum túrát (előzetes regisztrációval a helyszínen)
Az előadásokon való részvétel
A Paradicsom Projekt foglalkozásain való egyszeri részvétel

Budapest, 2018. január 15.  Farkas Andrea 
     projektvezető
     +36 30 3431853
     tavaszkert@tavaszkert.hu
     www.tavaszkert.hu


