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Boka utställnings-/monteryta på FCI-IPO VM

Samtliga priser är momsfria. Fyll i uppgifterna, läs villkoren, skriv under och skicka in bokningen
före måndag 9 juni till Svenska Brukshundklubben, ”IPO-VM”, Box 4, 123 21 Farsta.
Företag (juridiskt namn)

Organisations-/personnummer

Marknadsföringsnamn
Postadress
Faktureringsadress
Hemsida

Kontaktperson

E-post

Telefon

Aktivitet i montern
Försäljning

Typ av produkter och varumärken

Presentation

Annat

Yta för utställning/monter
Ange hela meter. Minsta yta är 4 kvm. (Eluttag 10 A ingår i priset.) Pris: 500 kr/kvm.
Bredd

x

Djup

=

kvm

Boka annonsplats i VM-katalogen
Få 20 % rabatt på annonskostnaden i VM-katalogen (A4-format) vid samtidig bokning som
monter här. Vi återkommer med separat avtal. (Vi har även kontakter för annonsproduktion.)
Storlek
Helsida
Halvsida, liggande
1/4-sida, stående
1/8-sida, liggande
1/16-sida, liggande
Ort och datum

Ordinarie pris
(2 000 kr)
(1 200 kr)
(800 kr)
(500 kr)
(300 kr)

Nu endast
1 600 kr
960 kr
640 kr
400 kr
240 kr

Underskrift (firmatecknare)

Svenska Brukshundklubben (Swedish working dog association)
Adress: Box 4, SE-123 21 Farsta ∙ Phone: +46 (0)8-505 875 00
Corporate identity number: 802000-4605
info@fciwm2014.se∙ www.fciwm2014.se

Din bokning

FCI-IPO World Championship
Malmö, Sweden 9-14 September 2014. www.fciwm2014.se

Villkor för utställare
Vid FCI-IPO VM 9-14 september
Samtliga priser är momsfria.
Svenska Brukshundklubben (SBK) förbehåller sig fri prövningsrätt (att pröva och utan motivering neka eller ställa
upp särskilda krav för utställares deltagande).
Bokad monteryta får inte upplåtas, varken helt eller delvis, till annan utan SBKs skriftliga medgivande.
Observera! Inga produkter som bygger på ultraljudssystem, elektricitet eller andra redskap som är förbjudna enligt
svensk lag får finnas inom utställningsområdet. (Om sådan produkt upptäcks kommer utställaren avvisas från
området utan rätt till ersättning eller återbetalning.)
Utställare ansvarar själv för sin utrustning och sina produkter, plus eventuell försäkring för dessa.
Utställningsområdet är stängt och låst för obehöriga utanför IPO-VMs öppettider.
Placering
Efter SBKs planering av sitt eget utnyttjande av utställningsområdet förbehåller vi oss rätten att tilldela slutlig
utställnings-/monteryta.
Inga ingrepp får göras på mark eller byggnad vid monterytan. Eftersom utställningsområdet ligger på hårdgjort
underlag utan möjlighet till förankring i marken behöver all tältförankring göras med lösa tyngder.
Vid eventuell tveksamhet ska utställaransvarig kontaktas på exihibition@fcivm2014.se
In-/utflyttning
Inflyttning: Måndag-tisdag 8-9 september kl 10.00-21.00, onsdag 10 september kl 10.00-16.00
Utflyttning: Söndag 14 september efter prisutdelning. Platsen ska vara utrymd senast kl 21.30.
Er logotyp på VM-hemsidan
Efter registrerad betalning för utställnings-/monteryta publiceras er logotyp under sidan ”Välkommen till vår
monter” på VM-webbplatsen http://www.fciwm2014.se/monterplatser.html.
Leverera er logotyp, liggande format 150 pixlars bredd (max 150 pixlars höjd) upplösning för webb,
till exihibition@fcivm2014.se
Avbokning
Eventuell avbokning fram till och med måndag 9 juni 2014 debiteras med 30 % av kostnaden för den bokade
utställnings-/monterytan. Vid avbokning därefter debiteras hela kostnaden.
Betalning
Betalning för utställnings-/monterytan görs mot faktura till SBK i samband med bokningen.
Bokningen är bindande
Denna bokning är bindande och ska vara undertecknad av behörig firmatecknare för företaget. Bokningen ses som
giltig när detta dokument (fullständigt ifyllt och undertecknat) ankommit till Svenska Brukshundklubbens (SBK)
förbundskansli. Anmälningsblankett som inte är undertecknad eller korrekt ifylld returneras.
Undertecknad förbinder sig att följa de här angivna villkoren och bekräftar med sin namnteckning att denne tagit del
av och godkänt villkoren.
Tack för din bokning! Behåll denna sida.
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