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THE TRANSCARPATHIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
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62, Grushevsky str., Uzhgorod, 88015, Ukraine
Tel. (380312) 669450, 669463, tel./fax 669499

E-mail: tpp@tpp.uzhgorod.ua
Account 26004016710131 in “Ukreximbank” Uzhgorod

MFO 312226, code EDRPOU 02944834

Від _________________ №  _____________________

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy 2OO6. március 28-30-án Ungváron Nemzetközi
Kontaktnapokat szervezünk a következő témakörben:
- Fakitermelés, fafeldolgozás
- Faipari gépek és technológiák
- Bútor és faipari termékek. Butorkellékek.
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:

Azok a cégek, amelyek részt szeretnének venni Ungváron a Nemzetközi Kontaktnapokon a
következő fax számra (38O-312) 66-94-99vagy е-mail: zez@tpp.uzhgorod.ua cégismertetőt és az
elhelyezendő reklám szöveget kérjük kiküldeni.

Egy cm² reklám szöveg ára – O,5O Euro (grivnyában), minimális terjedelme – 5O cm².
A találkozó idejére a cég termékeinek reklámozása céljából kiállítási stand bérlésére van

lehetőség. Egy stand (2 m²) bérlésének ára – 60 Euro (grivnyában).
RÉSZVÉTELI DÍJ:
- 145 Euro/fő grivnyában az UNB aktuális árfolyama szerint, amely összeg a következő
szolgáltatásokat tartalmazza: szállás (két éjszaka egy ágyas szobákban), étkeztetés, fordítói
szolgáltatás, szervezési költségek,
- 135 Euro/fő grivnyában az UNB aktuális árfolyama szerint, amely összeg a következő
szolgáltatásokat tartalmazza: szállás (két éjszaka két ágyas szobákban), étkeztetés, fordítói
szolgáltatás, szervezési költségek,
- 100 Euro/fő grivnyában az UNB aktuális árfolyama szerint, amely összeg a következő
szolgáltatásokat tartalmazza: szállás (egy éjszaka egy ágyas szobákban), étkeztetés, fordítói
szolgáltatás, szervezési költségek.
- 95 Euro/fő grivnyában az UNB aktuális árfolyama szerint, amely összeg a következő
szolgáltatásokat tartalmazza: szállás (egy éjszaka két ágyas szobákban), étkeztetés, fordítói
szolgáltatás, szervezési költségek.
- 6O Euro/fő grivnyában az UNB aktuális árfolyama szerint, amely összeg a következő
szolgáltatásokat tartalmazza: katalógus, egy ebéd, fordítói szolgáltatás, szervezési költségek
       A találkozó részletes PROGRAMJA:

15.00-tól A résztvevők érkezésemárcius 28
19.00 Vacsora
8.00 Reggeli
9.00-10.00 Regisztráció
10.00-10.15 Ünnepi megnyitó
10.15-11.30 A külföldi kamarák üdvözlő beszámolója és

a résztvevő külföldi cégek bemutatása
11.30-12.30 Az ukrán cégek bemutatása
13.00-14.30 Ebéd
14.30-17.00 Üzleti megbeszélések

március 29

19.00 Ünnepi vacsora
08.00 Reggelimárcius 30
9.00 A résztvevők elutazása

Jelentkezési határidő - 2006. március 15
Kontakttelefonok: ( 38O 312) 66-94-63, 66-94-62 tel./fax: 66-94-99.
E-mail: zez@tpp.uzhgorod.ua

Tisztelettel,
a Kárpátaljai Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke                                                                              Kovcsár Ottó



NEMZETKÖZI KONTAKTNAPOK
2006. március 28–30

UNGVÁR

JELENTKEZÉSI LAP

1. A cég neve:_____________________________________________
2. Teljes cime:___________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Telefon :_____________________Fax:______________________________
4. E-mail:__________________________www____________________________
5. A résztvevők neve:________________________________________________
6. A cég profilja:__________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________

7. Üzleti/együttműködési ajánlat: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________

8. Résztvételi dij:                              __________személyért

9.  Pótszolgáltatások:
• Reklámszöveget szeretnénk elhelyezni a katalógusban   __cm2 ,   

_________értékben

10. Szobafoglalást kérünk  ____ személyre   ______ágyas szobákban
2OO6___________tól    _____________ig

Az elszámolást garantáljuk számla ellenében.

Aláirás:                                                Igazgató__________________________

Bélyegző helye

Dátum:
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