APPLICATION FORM – FOOD EXPO Greece 16-18 maart
2019
Graag met hoofdletters invullen en per ommegaande aan ons retourneren.

Bedrijfsnaam

Telefoonnr

Adres

Faxnr

Postcode

Email

Plaats

Contactpersoon

Land

Persoonlijke email

BTW nr

Functie

Website

Mobiel nr

Bedrijfsactiviteiten:
󠄄 Food

󠄄 Automatisering

󠄄 Dranken

󠄄 Dienstverlening

󠄄 (Keuken) apparatuur

󠄄 Anders, namelijk: …………………….

󠄄 Interieur/Exterieur

Bovengenoemde organisatie neemt deel aan het Nederlands Paviljoen op de FOOD EXPO Greece van
16 t/m 18 maart 2019.
Wij reserveren graag:
󠄄

Een unit van 3 x 2 m2 in open ruimte, compleet ingericht - inclusief
presentatietafel en display ruimte, met gebruik van algemene ruimte
met backoffice en tafel met stoelen.

€ 1.800

Deze prijs is inclusief administratie kosten en kosten voor vermelding in de catalogus
Bovengenoemde kosten zijn exclusief: BTW, reis- en verblijfkosten, kosten voor transport, verzekering van de
exposantengoederen en extra voorzieningen in de stand.
In verband met de totale uitstraling van het Nederlands Paviljoen, is het plaatsen van additionele promo items, zoals
roller-banners/posters alleen toegestaan in overleg met de organisatie.
Voor reservering van meerdere units of een grotere stand oppervlakte graag contact opnemen met de organisatie van
het Nederlands paviljoen – Match+: Marlies Grijns (mg@matchplus.nl) - +31(0) 70 382 00 28

APPLICATION FORM – FOOD EXPO Greece 16-18 maart
2019
De volgende producten/diensten zullen geëxposeerd worden:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Graag logo mailen naar: mg@matchplus.nl
(300 dpi – originele grootte, CMYK als pdf)
BETALINGSCONDITIES:
•
•
•
•

Het totaal bedrag zal gefactureerd worden, zodra het getekende contract ontvangen is.
Het totaal bedrag betreffende deelname aan het Nederlands Paviljoen dient 5 dagen vóór de opbouw van de
FoodExpo Greece 2019 op de rekening van de organisator ontvangen te zijn.
Alleen indien de betaling voor deelname is ontvangen, kan de deelname als bevestigd worden beschouwd.
De genoemde prijzen op dit formulier zijn exclusief BTW.

ANNULERINGSVOORWAARDEN:
•
•
•

Alleen schriftelijke annuleringen zullen in behandeling worden genomen.
Bedrijven die een annulering insturen, meer dan 2 maanden voor de beurs, dienen 75% van het totale bedrag te
voldoen.
Bedrijven die een annulering insturen, die binnen de periode van 2 maanden voor de beurs wordt ontvangen,
dienen 100% van het totale bedrag te voldoen.

Door ondertekening van dit formulier verklaart het bedrijf akkoord te gaan met de inhoud van de
algemene voorwaarden van de FOOD EXPO Greece (zie www.foodexpo.gr), naast de huur van de
standruimte.

Plaats: __________________________________ Datum: _______________________________

Naam: __________________________________ Handtekening: __________________________

Houdt u een kopie voor uw eigen administratie!
Graag formulier digitaal sturen aan organisatiebureau Match+
Marlies Grijns: mg@matchplus.nl
Match+ - Bezuidenhoutseweg 2/ 2594 AV Den Haag / 070 – 382 00 28 / www.matchplus.nl

