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Melyik kiállításra kéri a regisztrációját?
PPDexpo
SignExpo
A mellékelt tematikai besorolás szerint kérjük megjelölni!.
A PPDexpo és a SignExpo szakkiállítások párhuzamosan kerülnek megrendezésre

I. Szerződő fél adatai
Teljes cégnév:
Rövidített cégnév:

Weboldal:

Bankszámla szám:

Adószám:

Levelezési cím:
Számlázási cím:
Felelős vezető neve, beosztása:
Felelős vezető elérhetősége: E-mail:

Telefon:

Kapcsolattartó neve, beosztása:
Kapcsolattartó elérhetősége: E-mail:

Telefon:

Elsődleges tematikus besorolás (a mellékletben szereplő lista alapján):

II. Kötelező regisztrációs díj (tartalma: katalógus alapbeiktatás 1 céglogóval, kiállítói belépők, kiállítói meghívók)
Szakmai szervezetek
(PNYME, NYPSZ, CSAOSZ, MAHUSZ) tagvállalatainak részére:

40.000 Ft + Áfa

Kiállító, Társkiállító részére:

50.000 Ft + Áfa

Képviselt cégek részére 1-1 céglogóval
(Csak katalógusbejegyzés külön terület nélkül):

20.000 Ft + Áfa/cég. A bejelenteni kívánt képviselt cégek száma: _______

III. Kiállítási terület igénylése (a regisztrációs díjat és standfelépítményt NEM tartalmazza)
(Minimálisan igényelhető terület 9 m2. 12 m2nél kisebb terület csak egységstanddal együtt rendelhető. Sarokstand igény:területbérleti díj +15 %)

Területbérleti díj

PNYME tagok vagy
Sign&Display
hirdetők részére
2022. január 31-ig

PNYME tagok vagy
Sign&Display
hirdetők részére
2022. január 31. után

Nem szervezeti tagok
2022. január 31. után

Nem szervezeti tagok
2022. január 31-ig

Igényelt terület
(A pontos területméretek a
standkiosztásnál kerülnek
egyeztetésre!)

9 - 24 m2 között

14.950 Ft /m2 + Áfa

20.000 Ft /m2 + Áfa

25.000 Ft /m2 + Áfa

m2 (

x

m)

25 - 70 m2 között

13.650 Ft /m2 + Áfa

18.000 Ft /m2 + Áfa

21.500 Ft /m2 + Áfa

m2 (

x

m)

70 m fölött

11.000 Ft /m + Áfa

15.500 Ft /m + Áfa

18.500 Ft /m + Áfa

m (

x

m)

2

2

2

2

2

1-nél több oldalán nyitott (sarok- fej vagy szigetstand) standot kérünk ( a területbérleti díj +15 %)

IV. Egységstand, egyedi stand igénylése (a regisztrációs díjat NEM tartalmazza)
(Minimálisan igényelhető terület 9 m2. 12 m2nél kisebb terület csak egységstanddal együtt rendelhető. Sarokstand igény:területbérleti díj +15 %)
Kiállítási egységstandot rendelünk. (árajánlatok külön mellékletben)

igényelt terület ______ m2
______________________ Típus

Egységstand frízfelirat (max. 15 karakter):
_____________________________________________

szürke, közép-kék, bordó, közép-zöld
Választott szőnyeg szín: ______________________

Kivitelezési ajánlatot kérünk egyedi standra

igen

További információk, szolgáltatások a www.ppdexpo.hu és a www.signexpo.hu weboldalon.
Aláírásommal igazolom, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismertem és elfogadom.
Keltezés:

Cégszerű aláírás:

nem

Általános Szerződési Feltételek
1. Szerződés létrejötte
1.1. A szerződő felek a PPDexpo területbérleti díj vonatkozásában a PNYME (1114 Budapest,
Bartók Béla út 41. fszt 6.), kiállítási szolgáltatások, valamint a SignExpo területbérleti díj
vonatkozásában a BTL News Kiadó Kft. (2132 Göd, Pacsirta u. 115.) továbbiakban Szervezők,
másrészről a Jelentkezési lapot kitöltő és aláíró cég, továbbiakban Kiállító.
1.2. A Szerződés létrejötte szempontjából a Szervezők ajánlati felhívásának minősül a
Kiállítónak megküldött Jelentkezési lap és az Általános Szerződési Feltételek, míg az ajánlati felhívás elfogadásának minősül a Kiállító részéről az online jelentkezés Szervezők általi
visszaigazolásának tudomásul vétele, vagy a Jelentkezési lap cégszerűen aláírt példányának
megküldése a Szervezők részére.
1.3. A Jelentkezési lap cégszerűen aláírt példányának megküldésével a Kiállító nemcsak az
ajánlat elfogadásáról nyilatkozik, hanem igazolja, hogy megismerte és elfogadta az Általános Szerződési Feltételeket, melyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
1.4. A Kiállítás-szervező az online megerősítés vagy a Jelentkezési lap kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül visszaigazolja a jelentkezést a Kiállító felé, és elküldi a regisztrációs
díjat tartalmazó számlát. Az érvényes jelentkezés feltétele a regisztrációs díj kiegyenlítése.
1.5. Érvényes jelentkezés esetén, a Szervezők kijelölik a Kiállító részére biztosított standhelyet, melyről a helyszínrajzot megküldi a Kiállítónak. Amennyiben a Kiállító a Jelentkezési lapon megjelölt méretre és standtípusra vonatkozó igénye teljes egészében kielégítésre kerül, úgy a felek közötti szerződés automatikusan létrejön. Ha a Kiállításszervező,
a Kiállító méretre és standtípusra vonatkozó igényét csak módosításokkal tudja kielégíteni,
azt írásban közli a Kiállítóval, mely módosított ajánlatnak tekintendő. Amennyiben Kiállító
írásban 8 napon belül nem kifogásolja meg a módosított ajánlatot, a szerződés a módosított
feltételekkel jön létre.
1.6. Kiállítás szervezők lehetővé teszik, hogy a Jelentkezési lap, az Általános Szerződési
Feltételek és a Kiállítási Információk és Technikai Feltételek (KITF), a kiállítások honlapján
állandóan elérhetőek legyenek.
1.7. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szervezők a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesznek igénybe.
1.8. Érvényes jelentkezés feltétele: a cégszerűen aláírt Jelentkezési lap megküldése valamint
a regisztrációs díj kiegyenlítése. A kedvezményekre jogosultság feltétele a rendezett 2021.
és 2022. évi PNYME tagdíj befizetése a fizetési határidőn belül! Sign&Display hirdetők esetén
a kedvezményes jelentkezési feltétele a 2021-es és 2022-es években megrendelt legalább 1-1
db print és/vagy online hirdetés.

2. A Kiállítói részvételi minőségének kategóriái
2.1. Kiállító a Jelentkezési lapot kitöltő cég, szervezet vagy magánszemély, akivel a
Szervezők szerződéses kapcsolatban állnak, és aki egyben a kiállítással összefüggő számlák
címzettje is. A Kiállító a Jelentkezési lapot vagy önmaga nevében, vagy kollektív kiállítás ös�szefogójaként, vagy a Kiállító megbízottjaként tölti ki, és mint szerződő fél fizeti a részvétel
költségeit. Valamennyi esetben a „Szerződő fél adatainál” kell a Kiállító nevét a Jelentkezési
lapon feltüntetni.
2.1.1. A Kiállító önálló részvétele esetén saját standrésszel van jelen a kiállításon, de az általa
bérelt, leszerződött standon Társkiállítók részére is biztosíthat részvételi lehetőséget. Ezen
cégek adatait a Szervezőknek meg kell küldeni, és a Kiállító vállalja Társkiállítói után fizetendő regisztrációs díj határidőre történő megfizetését.
2.1.2. A Kiállító kollektív kiállítás összefogójaként nemzeti/tartományi, szövetségi vagy kamarai részvétel szervezőjeként köt szerződést a Szervezőkkel, de nem feltétlenül jelenik
meg a kiállításon saját standrésszel. Az általa szervezett kiállítók adatait Társkiállítóként
adja meg.
2.1.3. Fizető szervezőként köt szerződést a Kiállító akkor, ha a kiállításon saját standrésszel
nem jelenik meg, viszont más cég részvételét a kiállításon megszervezi, és helyette szerződik a Szervezőkkel.
2.2. Társkiállító a kiállításon önálló saját standrésszel rendelkezik, de a Szervezőkkel szerződéses viszonyban nem áll. A Társkiállító adatait a Kiállító köteles feltüntetni, és a Kiállító
felel azért, hogy a részvételi szabályokat a Társkiállító is betartsa. A Társkiállítót érintő minden a standdal összefüggő fizetési kötelezettség is a Kiállítót terheli.
2.3. Képviselt cégnek minősül azon cég, mely a kiállításon saját standrésszel nem vesz részt,
a cég termékeit a Kiállító saját standján képviseli és a Kiállító vállalja, hogy a képviselt cégek
után járó regisztrációs díjakat is fizeti.

3. Bérelt kiállítási terület
3.1. A Szervezők a Kiállító által a Jelentkezési lapon megjelölt igény alapján, a szakmai, biztonsági és műszaki lehetőségeket figyelembe véve és a kiállítóval egyeztetve jelölik ki a
kiállítási területet, melyért a helydíj fizetendő.
3.2. A Szervezők által kijelölt és egyeztetés után visszaigazolt bérelt terület önhatalmúlag
nem cserélhető, mérete nem változtatható és nem adható tovább.

4. Regisztrációs díj
A kiállító a Jelentkezési lapjának megküldését követően regisztrációs díjról szóló számlát
kap a Kiállítás-szervezőtől. Kiállító az általa megjelölt Társkiállító cég után, a rájuk vonatkozó regisztrációs díj megfizetésére is köteles.
4.1. A regisztrációs díj a Kiállító és minden egyes Társkiállító után 50.000 Ft + Áfa. Szövetségi
tagoknak kedvezményesen 40.000 Ft + ÁFA és minden Képviselt cég után 20.000,- Ft + Áfa.
4.2. A regisztrációs díj tartalmazza a korlátlanul kiküldhető, a kiállításra, a nyilvános programokra is érvényes kiállítói meghívókat, megjelenést a kiállítások honlapján (www.ppdexpo.
hu, www.signexpo.hu), a katalógusban, továbbá a Sign&Display magazin a PNYME és a szövetségek hírleveleiben, valamint Informatív hozzáférést a látogatói adatbázishoz.

5. Tematikai besorolás
A Kiállító csak a Kiállítási tematikában felsorolt termékek és szolgáltatások bemutatására
jogosult. Amennyiben a Kiállító a tematikai besorolásba nem illő terméket állít ki a standján,
és azt a Szervezők általi felszólítást követően nem távolítja el, a Kiállítás szervezők jogosultak a Kiállító standjának áramszolgáltatását azonnali hatállyal beszüntetni, majd a standot,
a Kiállító költségére és veszélyére bezáratni.

6. Biztosítás
6.1. A Kiállítónak a kiállítás építési, üzemelés és bontási időszakában a saját és alvállalkozó-

jának tevékenységét illetően, a másnak okozott károkozására érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, mely a Kiállító részére biztosítási díj fizetésével jár. A felelősségbiztosítás díját a Szervezők, a kiállítás generál biztosítójával kötött szerződés alapján a Kiállító
részére a helydíjjal együtt kiszámlázzák, amely mértéke a helydíj 1%-a.
6.2. A Kiállító számára ajánlott - a felelősségbiztosításon túl - a kiállított tárgyakra és az installációra biztosítást kötni. E biztosítás elmulasztásából származó károk vagy veszteségek
teljes egészében a Kiállítót terhelik.

7. Fizetési feltételek
7.1. A regisztrációs díj, a kiállítás helydíja, a standépítési szolgáltatás, és egyéb szolgáltatások
a számlán szereplő fizetési feltételek szerint fizetendők. Késedelmes fizetés esetén a Szervezők évi 20% késedelmi kamatot jogosult felszámolni. Amennyiben a számlán szereplő
összeg a megjelölt határidőig nem érkezik be a Szervezők számlájára, az átutalás megtörténtét a Kiállító köteles banki bizonylattal igazolni.
7.2. A Kiállítás-szervező a Kiállító Jelentkezési lapjának kézhezvételét követően regisztrációs
díj számlázására jogosult, az előzetesen meghirdetett feltételek szerint. A regisztrációs díj
kiegyenlítése előfeltétele a helykijelölésnek. A 2022. január 31-ig lefoglalt helydíjak esetén
legkésőbb 2022. február 15-ig a helydíj 50%-a kerül számlázásra. 2022. január 31-e után
lekötött helyek után a regisztrációs díjjal együtt helydíj 50%-a fizetendő. A helydíj fennmaradó része és a stand építési szolgáltatások a rendezvény nyitása előtt 60 nappal kerülnek
kiszámlázásra, míg az egyéb szolgáltatások legkésőbb a rendezvény zárása napján fizetendők átutalással. Átutalás esetén banki bizonylat felmutatása szükséges.
7.3. A kijelölt kiállítási területen a stand építése csak a helydíj kiegyenlítése után kezdhető
meg.
7.4. Ha a Kiállító a rendezvény zárónapjáig nem tesz eleget fizetési kötelezettségeinek, a
Szervezők zálogjoggal élhetnek.
7.5. A Szervezők valamennyi szolgáltatása komplex szolgáltatásnak minősül, ezért a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelő Áfát tartalmaz.

8. Műszaki előírások
8.1. A kiállításra vonatkozó műszaki követelményeket a Szervezők által kiadott Kiállítási Információk és Technikai Feltételek (KITF) előírásai a Kiállítóra, Társkiállítóra és alvállalkozóira
egyöntetűen érvényesek, előírásaik a kiállítók, a látogatók, a standépítők és a szervezők
érdekében kötelezőek, megsértése teljes körű jogi és kártérítési felelősséget ró a Kiállítóra.
8.2. A kiállítási standok magassága 250 cm. Ettől eltérő magasságot, az építési munkák
megkezdése előtt 30 nappal írásban jelezni kell. A 250 cm magasságot meghaladó standok
építéséhez a szomszéd kiállítók írásbeli hozzájárulása szükséges.
8.3. A bérelt kiállítási területre stand építése kötelező. Az építendő standról a Kiállítónak
vagy alvállalkozójának építési terveket 30 nappal az építés megkezdése előtt engedélyeztetés céljából be kell mutatni. Ennek hiányában felmerülő többletköltség a Kiállítót terheli. A
kiállítási stand felépítéséhez szükséges anyagoknak meg kell felelniük a hatályos szabványoknak, biztonsági és tűzvédelmi előírásoknak.
8.4. Az elektromos és vízbekötést csak a Szervezők által megbízott szolgáltató megbízottja
végezhet.
8.5. A rendezvény területén tilos a dohányzás. A helyiségeket, szabad tereket csak a rendeltetésnek megfelelően szabad használni. Az anyagtárolás a közlekedő útvonalakon nem
megengedett. A menekülési útvonalakat állandóan szabadon kell tartani, azokat eltorlaszolni, leszűkíteni nem szabad. A tűzcsapok akadálymentes megközelíthetőségét biztosítani
kell. A kiállítási idő végén a standok és elektromos készülékek áramtalanításáról gondoskodni kell.
8.6. A Kiállító a standján történő zeneszolgáltatásra, - mely a 80 dBA-t nem haladhatja meg
– vonatkozó igényét legkésőbb a kiállítás megnyitása előtt 30 nappal jeleznie kell a Szervezőknek. A bejelentéshez mellékelni kell a szomszédos standok beleegyező nyilatkozatát.
8.7. A Kiállító vállalja, hogy kiadványai, promóciós eszközei nem törvénysértőek, a nyilvános
zene, film stb. szolgáltatások után a szerzői jogdíjak ügyét rendezi.

9. Lemondás, reklamáció, jogvita
9.1. Az érvényes jelentkezést követő lemondás esetén a regisztrációs díj nem kerül visszafizetésre, a regisztrációs díjhoz tartozó szolgáltatások nem vehetők igénybe.
9.2. 2022. március 15. és április 15. közötti lemondás esetén a kötbér a teljes részvételi díj
50%-a. 2022. április 15-e és a rendezvény nyitásának napja közötti lemondás esetén a kötbér
a teljes részvételi díj 100%-a.
9.3. Ha a Kiállító a részére kijelölt kiállítási területet a nyitás napja előtt 24 órával nem foglalja el, a Szervezők azt minden visszatérítési és kártérítési kötelezettség nélkül más kiállítónak bérbe adhatja. A meg nem jelenő Kiállító a bérleti díj visszatérítésére nem jogosult,
továbbá a megrendelt és időközben már teljesített szolgáltatások / standépítés, stb./ ellenértékét is köteles a Szervezők részére megtéríteni.
9.4. A Kiállító a rendezvénnyel kapcsolatos reklamációit, a felmerülést követő 24 órán
belül, de legkésőbb a rendezvény bezárásáig, a számlázással kapcsolatos észrevételeit a számla kézhezvételét követő 3 napon belül írásban kell hogy jelezze a Szervezőknek.
A Szervezők a megadott határidők utáni reklamációt, a bizonyíthatóság és felelősség megállapításának hiányában utólag nem tudják elfogadni.
9.5. A felek igyekeznek vitás ügyeiket békés úton rendezni. A felek, jogviták esetében a Pesti
Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.
9.6. A felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Jelentkezési lap, az
Általános Szerződési Feltételek, és a felek közötti esetleges további írásbeli nyilatkozatok.
9.7. Amennyiben a Rendezvény megtartására a Jelentkezési lapon meghatározott időpontban a COVID-19 járvány, illetve az erre tekintettel hozott kormányzati korlátozás okán nem
kerül sor, úgy Megrendelő jogosult akként dönteni, hogy
a) a Rendezvényen annak módosított időpontjában a jelen Szerződésben foglalt feltételek mellett részt kíván venni; vagy
b) a jelen Szerződést megszűntnek tekinti.
Megrendelő a döntéséről a Rendezvény meghiúsulásáról való értesülését követően haladéktalanul köteles Szervezőt értesíteni. Felek megállapodnak, hogy a 9. a) pont szerinti esetben
a Megrendelő által megfizetett díj Szervezőnél marad, kamatfizetési kötelezettség nélkül,
míg a 9. b) esetben a Szervező az értesítést követő 10 napon belül köteles a Megrendelő által
megfizetett helydíjat Megrendelőnek visszafizetni.

A reklámdekorációs szakterület tematikája
A tematika-választás egyúttal a kiállítási katalógusban történő nyilvántartás/keresés helyét is megszabja. Egy kiállítói
regisztrációhoz legfeljebb 3 profilt lehet ingyenesen megjelölni (képviselt cégek esetében 2). Minden további bejegyzési
igény egyenként 5.000 Ft+Áfa kiegészítő bejegyzési díj ellenében lehetséges. Több tematikus csoport bejelölése esetén
kérjük, adja meg, melyiket tekintsük elsődlegesnek! (Kérjük, az alábbi tematikus listában szereplő számmal adja meg.
Ha egy főcsoporton belül több alcsoportban is aktivitása lesz az expón, akkor praktikusan a fő csoportszámot adja meg!)

I. Reklámdekorációs gépek, berendezések
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nagyformátumú nyomtatók (LFP)
LFP kiegészítő gépek, berendezések
Plotterek
Lézer és mechanikus gravírozó gépek
Ponyvahegesztő gépek
Műanyag-megmunkáló gépek
Fémmegmunkáló gépek
Textil- és tamponnyomó gépek
Ajándéktárgy nyomtató berendezések
Szublimációs gépek
Vágó gépek
Antisztatizáló berendezések
Szitanyomó gépek
3D nyomtatók
Hőprések
Egyéb reklámdekorációs gépek, berendezések

II. Kreatív design
•
•
•
•
•
•

Szín-kalibrációs eszközök (LFP color management)
Színhelyesség mérő eszközök, berendezések
RIP szoftverek
Digital Signage szoftverek
Egyéb szoftverek (például termelés-optimalizációs szoftverek)
Egyéb hardver eszközök

III. Reklámdekorációs alap-és segédanyagok
•
•
•
•
•
•

Öntapadó fóliák
Zászlók, molinók, ponyvák, építési reklámhálók
Gravírozható alapanyagok
Festékek
Egyéb nem papíralapú nyomathordozók
Egyéb reklámdekorációs alap- és segédanyagok

IV. Kül- és beltéri reklámeszközök
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reklámballonok
Fényreklámok (normál fénycsöves, neon, LED)
Fényjátékok
LED-es kijelzők
Prizmatáblák
Papír alapú Display-ek
Tartós Display-ek
POS (point of sales) eszközök
Eladást ösztönző ambient eszközök
Információs és irányító táblák, rendszerek

•
•
•
•
•

Világító és nem világító plakáttartók
Üzlet-és kirakati dekorációs elemek
Digital Signage megoldások
Virtuális reklámmegoldások (Augmented Reality, reklámcélra használt hologramok, holografikus vetítés)
Egyéb kül- és beltéri reklámeszközök (dobozbetűk, totemoszlopok, járműdekoráció, plasztikus feliratok, intarziázott feliratok, feszített fóliás sign-ok, vákuumformázott
reklámok, alternatív/ambient médiamegoldások, egyéb
out-of-home eszközök )

V. Reklámdekoratőrök
•
•
•
•
•
•
•

Dekor stúdiók
Címfestők
Reklámfelirat készítők
Airbrush kivitelezők
Gravírozók
LFP nyomdák (reklámdekorációs célú kivitelezés)
Egyéb reklámkivitelező (produkciós) cégek

VI. Utófeldolgozás (LFP)
•
•
•
•

Laminálás
Kasírozás
Vágás
Egyéb utófeldolgozás

VII. Reklám- és ajándék
•
•
•
•
•

Reklám- és ajándéktárgy készítők
Reklám- és ajándéktárgy forgalmazók
Művészi nyomatkészítők
Digitális tapéta-készítők
Egyéb reklám- és ajándéktárgy készítők, forgalmazók

VIII. Professzionális kéziszerszámok
(hőlégfúvók, fúrók, hegesztők stb.)
IX. Reklámügynökségek, Kreatív Stúdiók,
Ambient ügynökségek
X. Szervezetek
•
•
•

Szakmai szervezetek
Szakiskolák
Szakmai alap- és továbbképzés

Nyomdai, csomagolási - print & digital
szakterület tematikája
A tematika-választás egyúttal a kiállítási katalógusban történő nyilvántartás/keresés helyét is megszabja. Egy kiállítói
regisztrációhoz legfeljebb 3 profilt lehet ingyenesen megjelölni (képviselt cégek esetében 2). Minden további bejegyzési
igény egyenként 5.000 Ft+Áfa kiegészítő bejegyzési díj ellenében lehetséges. Több tematikus csoport bejelölése esetén
kérjük, adja meg, melyiket tekintsük elsődlegesnek! (Kérjük, az alábbi tematikus listában szereplő számmal adja meg.
Ha egy főcsoporton belül több alcsoportban is aktivitása lesz az expón, akkor praktikusan a fő csoportszámot adja meg!)

I. Grafikai tervezés, formatervezés,
reklámdekoráció
•
•
•
•
•
•
•
•

Reklámgrafika tervezés
Plakát, poszter tervezés
Színes oldaltervezés
Könyvtervezés
Védett nyomtatások tervezése
Csomagolások grafikai és formatervezése
Csomagolások konstrukciós tervezése
Csomagolástechnológia tervezés

II. Prepress
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szkennelés
Lap, folyóirat, könyv tördelés
Digitális proof készítés
Filmre világítás
Lemezre világítás
Foto-eredeti készítés, stúdiómunkák
Különleges méretű eredetik fogadása
Copy dot
Szedés, szövegrögzítés és tördelés
Kilövés szerinti levilágítás
Flexográfiai előkészítés
Flexográfiai digitális fotopolimer lemez levilágítás
Fotopolimer gyártás

III. Nyomtatás
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Íves ofszet
Rotációs ofszet
Flexo
FF digitális
Színes digitális
Végtelenített nyomatok
Fénymásolás, Risograph
Egyéb nyomtató technológia
Mélynyomtatás
Magas-nyomtatás
Metszet-mélynyomtatás

IV. Nyomdai végfeldolgozás
(kötészet, kikészítés)
•
•
•

Ragasztókötés
Irkafűzés
Cérnafűzés, szálfelsütéses eljárás

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keménytáblás kötés
Fóliázás
Kasírozás
Lakkozás
Stancolás
Különleges hajtások
Tömb-készítés
Boríték, tasakgyártás
Kézi műveletek
Egyenes és körülvágás
Fedéldomborítás, vakdombor
Fólianyomás
Aranyozás, prégelés
Perforálás, lyukasztás, regiszterezés
Okmányfüzet készítés
Játékkártya és poszter
Műanyag kártya végfeldolgozás
Chipkártya gyártás
Biegelés
Sorszámozás
Spirálozás
Vákuumfóliázás
Csomagolás, expediálás

V. Nyomdai alap- és segédanyagok, gépek,
berendezések gyártása, forgalmazása
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Íves/tekercses nyomó gépek
Kötészeti gépek
Késélezés
Üzembe helyezés
Alkatrészek forgalmazása szerelés nélkül
Elektronikai szerelések
Szoftvertelepítés, karbantartás
Ragasztók alkalmazástechnikája
Előkészítő berendezések karbantartása
Rendszerintegráció
Komplett költöztetés

VI. Nyomdai alap- és segédanyagok,
gépek, berendezések gyártása,
forgalmazása
•
•
•
•
•
•
•

Nyomtató fóliák
Filmek és vegyszerek
Nyomófestékek
Lakkok
Fóliák
Ragasztók
Géptermi segédanyagok

Nyomdai, csomagolási - print & digital
szakterület tematikája
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mosó, tisztítószerek
Szerszámok, eszközök
Irodaszerek
Nyomtatványok
Prepress berendezések
Nyomógépek
Kötészeti gépek
Ofszet lemezek
Ofszet gumikendők
Proof rendszerek
Számítógépes előkészítő rendszerek
Digitális nyomdagépek
Fénymásoló rendszerek
Digitális nyomdagépek kellékanyagai

VII. Papírgyártás, papírfeldolgozás, papír
csomagolószerek gyártása, forgalmazása
•
•
•
•
•
•

•

Író-nyomó papírok
Fénymásolópapír
Tissue termékek
Biztonsági alappapírok
Csomagolópapírok
Hajlékony falú csomagolóeszközök
•
Zacskók, hordtáskák
•
Hullámpapír
•
Merev falú csomagolóeszközök
•
Karton csomagolóeszközök
•
Hullámpapírlemez csomagolóeszközök
•
Hengerdobozok, hordók, csövek
•
Oktabin
•
Bag in box
Papír alapú csomagolási segédanyagok
•
Címkék, öntapadó-címkék
•
Ragasztó szalagok
•
Élvédő

VIII. Csomagológép-gyártás, forgalmazás
•
•

Csomagolási kisgépek, készülékek
Csomagológépek, csomagolósorok

•

Egységrakomány-képzés és rögzítés gépei, készülékei

IX. Csomagolószer-gyártó gépek elállítói,
forgalmazói
X. Műanyag csomagolószerek gyártása,
forgalmazása
•

•

Fóliák, tekercselt csomagolóanyagok
•
Zsugorfóliák
•
Nyújtható fóliák
•
Társított, több rétegű csomagolóanyagok
Hajlékony falú csomagolóeszközök

•

•

•

•
Zacskók, (vákuum) tasakok
•
Zsákok
•
Big bag-ek
•
Hordtáskák
Félmerev falú csomagolóeszközök
•
Ampullák, tubusok,
•
Szkin- és blisztercsomagolások,
•
Hőformázott poharak, dobozok, betétek
Merev falú csomagolóeszközök
•
Flakonok
•
Kannák, vödrök
•
Hordók (nem papír anyagú)
•
Tégelyek
•
Dobozok, rekeszek, ládák
•
Rakodólapok
Műanyag alapú csomagolási segédanyagok
•
Címkék
•
Tapadószalagok
•
Ragasztóanyagok
•
Kötöző-, pántolószalagok
•
Műanyag hab párnázóelemek
•
Záróelemek
•
Adagolószerkezetek
•
Szórófejek, szelepek
•
Hordfülek

XI. Műanyag csomagolószerek gyártása,
forgalmazása
•
•

Dobozok, rekeszek, ládák
Rakodólapok

XII. Fém csomagolószerek gyártása,
forgalmazása
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alumínium fóliák,
Alumínium tubusok
Alumínium és acél (aeroszol) palackok
Dobozok, tégelyek, tálcák
Kannák, hordók,
(tároló) ládák,
Rakodólapok, rakodólap kiegészítők,
Záróelemek (kapcsok, huzalok, fedelek)
Pántszalagok

XIII. Fém csomagolószerek gyártása,
forgalmazása
•
•
•
•

Ampullák
Tégelyek
Palackok
Záróelemek

Nyomdai, csomagolási - print & digital
szakterület tematikája
XIV. Fém csomagolószerek gyártása,
forgalmazása

XVIII. Környezetvédelem,
hulladékhasznosítás

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Textil, kerámia, porcelán, kő
Páralekötő és korróziógátló anyagok
Vonalkód, RFID címkék
Biztonsági, ellenőrző, érzékelő címkék

XV. Csomagolási rendszerszolgáltatás
•
•
•

•

Csomagolószerek forgalmazása, disztribúció
Összetett (több anyagú) csomagolási megoldások
előállítása
Bércsomagolás
•
Fogyasztói bércsomagolás
•
Akciós, ajándék bércsomagolás
•
Szállítási bércsomagolás
Kód-, nyomonkövetési és azonosítási rendszerek tervezése

XVI. Csomagolási rendszerszolgáltatás
•
•
•
•
•

Laboratóriumi mérések, vizsgálatok
Csomagolószerek és csomagolások vizsgálata
Megfelelőség tanúsítás
Műszaki tanácsadás
Szakértői tevékenység

XVII. Szoftverek fejlesztése, forgalmazása
•
•
•

Szoftverfejlesztés
Szoftverkarbantartás
Ügyviteli, vállalatirányítási szoftverek

Környezetvédelmi szolgáltatások,
Hulladékbegyűjtés
Csomagolási hulladékhasznosítás
Papírhulladék elszállítás
Veszélyes hulladék elszállítás
Termékdíjas képviselői szolgáltatás

XIX. Egyéb tevékenységek
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiadói tevékenység
•
ágazati szaksajtó
•
könyvkiadás
•
apkiadás
•
egyéb kiadványok
Oktatás, továbbképzés
Marketing tevékenység
Szállítás, logisztika
Jogi tanácsadás, képviselet
Pénzügyi szolgáltatás, lízing, biztosítások
Energiaszolgáltatások
Pályázatírás, tanácsadás
Szakmai szervezetek
Humánerőforráshoz kapcsolódó szolgáltatások
Munka- és tűzvédelem
Munkaruha, védőeszközök, felszerelése

