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„Ne félj az öregedéstől. A fejlődés végtelen”
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Kedves Partnerünk!

megszokott helyszínen, új lendülettel, X. alkalommal rendezzük meg idén is a népszerű, mindenki által várt rendezvényünket, a megújult „50+ SeniorPlus Expo” címmel, hiszen
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...nem csak a húszéveseké a világ!

A lakosság több mint harmada az 50 év feletti korosztály. Ők még dolgoznak, de már biztosan gondolnak vagy készülnek nyugdíjas éveikre. Nekik és az idősebbeknek, a nyugdíj mellett dolgozóknak
és az aktív életet élő nyugdíjas embereknek szól rendezvényünk, melyre szeretettel várjuk őket,
családtagjaikat és minden érdeklődőt Budapesten a BOK Csarnokban (volt SYMA Konferencia- és
Rendezvényközpont) 2018. november 23–24-én.
A kiállításunk megrendezését aktívan segítő idősszervezetek, klubok, kiállítóink, valamint támogatóink egybehangzó véleménye, hogy a mai gyorsan változó időkben különösen szükség van Magyarországon az idősebbek életével, mindennapjaival foglalkozó kiállításra, rendezvényekre, médiára.
Idén szélesíteni szeretnénk az expo kiállítói és látogatói körét egyaránt. Az expón belül
kialakítunk egy 50+ szekciót, ahol azok a cégek, kiállítók mutatkozhatnak be, akik ezt
a korosztályt célozzák meg termékeikkel. Ezzel a bővítéssel az expo látogatói köre is
fiatalodik. A tavaly elindított seniorplus.hu online életmódmagazin is ennek a jegyében
indult, szeretnénk minél teljesebben kiszolgálni ezt a korosztályt.
A tavalyi telt házas kiállításon a több mint 11 000 látogatónak mintegy 80%-a regisztrált e-mail
címével a havonta friss információkkal és partnereink aktuális ajánlataival megjelenő Nyugdíjas hírlevelünkre és örömmel várják továbbra is a Nyugdíjas évkönyvünk évszakonként aktuális, igényes
tartalommal megjelenő példányait! Tavaly bővült a megjelenési lehetőségek köre a seniorplus.hu
online életmódmagazinnal. Bízunk benne, hogy ebben a széles körű célcsoportnak szóló portfólióban
Önök is meglátják a megjelenési lehetőségeket!
Az 50+ SeniorPlus Expón a látogatók idén is megismerkedhetnek több mint száz szolgáltatóval és
termékkel, amelyek az egészségmegőrzést, az életminőség megtartását szolgálják. Kedvezményes
üdülési és programajánlatok között válogathatnak és számtalan ötletet találnak a szabadidő tartalmas
eltöltéséhez.Idén is kiemelten foglalkozunk az idősbarát szállodák, gyógyfürdők, vendégváró helyek
bemutatásával, de terveink között szerepel előadások és az internethasználat bemutatása is. A hideg
téli napokra hangulatos színházi estéket és egyéb remek programokat kínálunk és gondoskodni fogunk
azokról a meglepetésvendégekről, akik az expó jó hangulatát garantálják majd.
Alapvető célunk, hogy minden kedves látogató, idős és fiatal, érezze jól magát az 50+ SeniorPlus
Expón!
Rendezvényünkkel szeretnénk segíteni az 50+-os korosztály életminőségének javítását, felkészíteni
őket is a boldog nyugdíjas évekre.
Reméljük, Önök is partnereink lesznek a tizedik alkalommal megrendezendő 50+ SeniorPlus Expónak. Mutassák be termékeiket, szolgáltatásaikat, és együtt mondhassuk el büszkén, hogy 2018-ban
folytatódik a korosztály egyetlen és legfontosabb országos rendezvénye!
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Előrefizetési kedvezmény: 5% augusztus 15-ig!
Sorstand: 33 000 Ft/m2
Fejstand: 37 000 Ft/m2

Sarokstand: 37 000 Ft/m2
Szigetstand: 40 000 Ft/m2
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A kiállítási díj tartalmazza:
térítésmentes parkolási lehetőséget a csarnok közelében a kiállítók számára,
a rendezvény előtti és utáni takarítást, műszaki, takarítói és rendezvényügyeletet.
Kiállítási standépítés: 9800 Ft/m2,
amely mindegyik típusú standon tartalmazza: szőnyegezést, fehér határolófalakat, rasztert, 2 fm
egységes, egysoros frízfeliratot, 4 m2-ként 1 db spotlámpát, 2 kW-os árambekötést 1 db 3-as elosztóval,
áramfogyasztást, 1 db szemétkosarat, valamint az alábbi, területek szerinti berendezést.
4 m2: 1 db nyitott, polcos információs pult (50x100x100 cm), VAGY 1 db asztal + 2 db szék (áram nélkül)
6 m2: 1 db nyitott, polcos információs pult (50x100x100 cm), 1 db asztal + 2 db szék
12 m2: 2 db nyitott, polcos információs pult (50x100x100 cm), 1 db asztal + 4 db szék
18 m2: 1 m²-es zárható raktár, 2 db polccal,
2 db nyitott, polcos információs pult (50x100x100 cm), 1 db asztal + 8 db szék
24 m2: 1 m²-es zárható raktár, 2 db polccal,
3 db nyitott, polcos információs pult (50x100x100 cm), 1 db asztal + 8 db szék
Molinókihelyezés: m2-ként 30 000 Ft (2 napra).
Árambekötés fogyasztással: 27 000 Ft
Játék: 50 000 Ft + 5 db ajándékcsomag/alkalom (40 000 Ft/alkalom három játék felett).
Naponta 8 db játékra van lehetőség, délelőtt 4 db, illetve délután 4 db.
Egy játék 5 perces időtartamú, egy rövid cégbemutatás után a műsorvezető 5 db kérdést tesz fel
és a helyesen válaszolók ajándékcsomagot kapnak (5 db).
Áraink: (a 27%-os áfát nem tartalmazzák).
www.seniorplusexpo.hu, www.nyugdijasexpo.hu, www.seniorplus.hu
E-mail: feszthouse@feszthouse.hu

