BUDAPEST BOAT SHOW 2019. - ÚJDONSÁG PÁLYÁZAT
PÁLYÁZATI ŰRLAP
PÁLYÁZÓ ADATAI
CÉGNÉV: .......................................................................................................................
CÍM: ............................................................................................................................
E-MAIL: ........................................................................................................................
WEBOLDAL: ..................................................................................................................
TELEFON: .....................................................................................................................

NEVEZÉSI KATEGÓRIA
⃝ 1. kategória: Vitorlás, elektromos és motoros hajók
Kérjük, jelölje be a megfelelőt! A pályázat keretében bemutatott hajó:
⃝ új fejlesztés, új modell
⃝ meglévő modell fejlesztése
⃝ 2. kategória: Hajózáshoz kapcsolódó termékek

PÁLYAMŰ BEMUTATÁSA
ÚJDONSÁG, FEJLESZTÉS NEVE:
...................................................................................................................................

ÚJDONSÁG, FEJLESZTÉS RÉSZLETES BEMUTATÁSA:
Jelen pályázati űrlaphoz mellékelt dokumentumban kérjük beadni az alábbi formai és tartalmi
követelmények betartása mellett:
Tartalmi követelmények
A benyújtott leírásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- pályázó cég tevékenységének bemutatása
- az újdonság, fejlesztés koncepciójának, céljának bemutatása
-

a VITORLÁS, ELEKTROMOS VAGY MOTOROS HAJÓ részletes leírása, különös
tekintettel az innováció jellegére (anyagok, technikai megoldások), a designra, a
felhasznált anyagok minőségénre, a hazai piacra gyakorolt hatásra (munkaerő,
beszállítók, anyagok stb.), a környezetvédelmi szempontokra, illetve az elkészült hajó
használhatóságának bemutatására
VAGY

-

a TERMÉK részletes leírása, részletes leírása, különös tekintettel az innováció jellegére
(anyagok, technikai megoldások), a designra, a felhasznált anyagok minőségénre, az
elkészült termék használhatóságának bemutatására, illetve a hajózással való kapcsolat
szorosságára

-

fotó melléklet

Formai követelmények:
- betűtípus: verdana, szöveges rész betűmérete: 10
- sorköz: szimpla
- terjedelem: maximum 5 szöveges A/4 oldal + melléklet
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:
A pályázatra a Budapest Boat Show-n kiállító gyártók, szolgáltatók és forgalmazók
jelentkezését várjuk.
NEVEZÉSI DÍJ: 10.000 Ft/pályázat
A pályázat magas minőségének biztosítása érdekében, illetve, hogy a jelképes, 10.000 forintos
nevezési díjat határoztunk meg.
Az utalást a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. K&H Bank 10402283-50526554-52511006
számlájára várjuk, kérjük, hogy a közleménybe tüntessék fel, hogy az összeg a Budapest Boat
Show 2019 Újdonság Pályázat nevezési díja.
A pályázati dokumentáció benyújtásának határideje: 2018. november 30.
A pályázat díjazottjainak kiértesítésének határideje: 2018. január 11.
Módja:
Elektronikus úton: boatshow@hungexpo.hu
Tárgy: Budapest Boat Show 2019 - Újdonság Pályázat
Jelen pályázati űrlap aláírásával igazolom, hogy a pályázati kiírásban szereplő részleteket
megismertem, és azt magamra nézve általánosan elfogadottnak tekintem, benyújtott
pályázatomat, a kiírásban és jelen űrlapon szereplő követelmények szellemében készítettem
el.
................................., 2018. .............................................

..............................................................
Pályázó aláírása

