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REGISZTRÁCIÓS LAP 
 

2022. április 5-9. között Mostarban megrendezésre kerülő 23. Mostari Nemzetközi Gazdasági Vásárra 
(továbbiakban: Kiállítás) 

 
 Regisztráló jóváhagyásával és aláírásával igazolja, hogy a kiállításhoz kapcsolódó ÁSZF-et, az Adatvédelmi 
tájékoztatót és a csatolt 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:  

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.) – részvételi díj nem tartalmazza: 
 

Részvétel díja: 
közösségi standhellyel történő részvétel: 

70.000,- Ft + ÁFA 

Résztvevő(k) létszáma: ............ fő 

Legfontosabb jelenlegi exportpiacok:  

Tervezett exportpiacok:  

Gyártó kapacitás:  

https://hepa.hu/uploads/844cfe2c5d0cd1723c63b103e41b1c20aa1d4429_616431f233e7b.pdf
https://hepa.hu/uploads/0713a120326a55eb08baa4a2bc2fce3407e1198e_5fcf79b0e084d.pdf
https://hepa.hu/uploads/0713a120326a55eb08baa4a2bc2fce3407e1198e_5fcf79b0e084d.pdf
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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 
 

Regisztráló elfogadja, hogy amíg nem teljesíti a tartozását, vagy mulasztását, addig regisztrációját HEPA nem köteles 
figyelembe venni. 
 
A regisztrációs lapot (PDF) kérjük kitölteni és kinyomtatni, majd cégszerűen aláírva, szkennelve a 
bognar.szilvia@hepa.hu e-mail címre szíveskedjenek visszaküldeni. Beérkezési határidő: 2022.01.15. 
 
A regisztrációs lap cégszerű aláírásával Regisztráló kijelenti, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a 
személyes adatok kezeléséhez hozzájárul.  
 
 
Regisztráló cégszerű aláírása:  HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség 

cégszerű visszaigazolása: 
 
 
 
 
 
______________________________         ____________________________ 

képviseli: ………………………………………          dr. Szabó Kristóf István 
Vezérigazgató 

beosztás: ……………………………………… 
 

          

            
 

 
 
Beküldve:              Visszaigazolva:  
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