Promóciós, megjelenési lehetőség a Raiffeisen Üzlettársklub konferencián

Leírás
A Raiffeisen Bank KKV-kal foglalkozó üzletága (továbbiakban SB – Small Business) kiemelt ügyfelei
számára exkluzív szolgáltatásokat biztosít a Raiffeisen Üzlettárs Klub keretén belül. Ennek része lesz
az őszi konferencia sorozat, két vidéki és két budapesti helyszínen.
Időpontok és helyszínek
2016. október 13. csütörtök

Kecskemét

Sheraton Hotel

2016. októbere 18. kedd

Budapest

Akvárium Klub

2016. november 8. kedd

Budapest

Groupama Aréna

2016. november 15. kedd

Miskolc

City Hotel

6000, Kecskemét, Izsáki
út 6.
1051 Budapest, Erzsébet
tér 12.
1091 Budapest, Üllői út
129.
3529 Miskolc, Csabai
kapu 8.

1. Jelentkezés, regisztráció
1.1. A Raiffeisen Bank a rendezvénysorozatról e-mailben küldött meghívóval értesíti
ügyfeleit.
1.2. A Bank, a meghívó kiküldését követően az uzlettarsklub@raiffeisen.hu e-mail
címre beérkezett első 10 regisztráló Raiffeisen Üzlettárs Klubtag számára felajánlja a
helyszíni promóciós lehetőséget a jelentkező által kiválasztott konferencián. A kiállítási
lehetőség egy időpontra vonatkozik. A konferenciákon a részvétel ingyenes.
1.3. Jelentkezési időszak
A meghívó kiküldésének dátuma: 2016. szeptember 15. csütörtök
Jelentkezés lezárása: 2016. szeptember 26. hétfő
1.4. Legkésőbb a jelentkezési kör zárását követő 5 napon belül minden partnerünket
értesítjük e-mailben, ha az első 10 regisztráltunkban benne van.

2. Reklám közzététele
2.1. A rendezvény helyszínén (konferenciaterem, regisztrációs és kiállítási terület)
promóciós anyagok kihelyezése (max. A4-es méretű szórólapok, 2 db roll-up és/vagy
max. 3 m széles molino), tájékoztató stand felállítása és egyéb promóciós tevékenység
(max. 10nm). „Good-bye” ajándékok átadása a távozó vendégeknek. Ingyenes
részvétel a kiállítói stábon kívül 2 fő részére, amely üzleti partnereire is átruházható.
3. Feltételek
A Bank a 2. pontban részletezett megjelenési lehetőséget az alábbi feltételek teljesülése
esetén biztosítja az első 10. regisztrált Klubtag vállalkozás számára:

o

o

o
o
o

a hatályos magyar jogszabályok szerint alapított és működő gazdasági társaság, ellene
nincs folyamatban csőd-, végrehajtási, felszámolási, vagy ezek bármelyikével egy
tekintet alá eső olyan eljárás, amely a jelen megállapodás teljesítését akadályozná;
nem folyik ellene vagy tisztségviselője ellen olyan eljárás, amely alkalmas a rendezvény
jó hírnevének csorbítására, veszélyeztetésére vagy egyébként ilyen következménnyel
járhat,
szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában,
egyben,
kötelezettséget vállal arra, hogy az előbbiek szerinti alkalmasságát, illetve
jogosultságát a rendezvény időpontjában is fenntartja,
képviseletében a jelen feltételeket tudomásul vevő záradékot az arra jogosult és
kellően felhatalmazott személy(ek) írja(írják) alá.

4. Reklámadó
A Raiffeisen Bank, mint szervező kijelenti, hogy a reklámadóról szóló 2014. évi XXII.
törvény (továbbiakban: Reklámadó tv.) 3. § (1) bekezdése szerint ő a reklámadó alanya
és 3. § (3) bekezdése alapján kijelenti, hogy a Reklámadó tv. alapján a jelen szerződés
tárgyát képező reklám közzététel kapcsán az adókötelezettség a szervezőt terheli,
kijelenti továbbá, hogy minden egyes érintett adóévben a Reklámadó tv. szerinti
összeghatárokra tekintettel vagy nem terheli adófizetési kötelezettség a szervezőt,
vagy az adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz
5. Egyéb rendelkezések
A fenti feltételeken túl a Klubtag kijelenti, hogy az RZB Csoport Magatartási Kódexének
tartalmát megismerte, és a rendezvényen való részvétele során a Kódexben foglaltakat
teljes mértékben betartva fog eljárni.

