Küküllő parti
DÍSZNÖVÉNY 2015

KERTÉSZETI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR

Tájékoztató
Az országos rendezvény helyszíne
Székelyudvarhely, Bethlen Park
Időpontja: 2015. május 7-8-9-10.
(csütörtök, péntek, szombat, vasárnap)
Tisztelt Partnerünk!
Székelyudvarhelyen - a székelyudvarhelyi önkormányzattal közösen – immár nyolcadik alkalommal szervezzük meg, az
egyre népszerűbb tavaszi dísznövény kiállítást és vásárt a jól bevált, hangulatos és könnyen megközelíthető, szépen
felújított Bethlen-Parkban.
A rendezvény bemutatása
A kiállítók és árusítók között elsősorban dísznövénytermelők és kereskedők, kertészeti profilú cégek és
magánvállalkozók jelennek meg, s legnagyobb örömünkre közöttük egyre több az erdélyi kiállító, de bemutatkoznak a
kertépítéshez kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat kínáló vállalkozások is.
Így a növény- és faiskolák mellett jelen lehetnek a kertépítők, a kerti berendezéseket, kerti bútorokat, kültéri fajátékokat,
különböző öntöző rendszereket, valamint kerti kerámiákat gyártó és forgalmazó cégek is.
A rendezvényhez kapcsolódóan kialakítjuk a Mesterek utcáját, ahol iparművészek és a kézműves mesterségek
képviselői várják a látogatókat, s kínálják, egyedi készítésű portékáikat. A Mesekertben, a gyerekeknek idén is kertészeti
és hagyományőrző foglalkoztatásokat tartunk.
A kiállítás ideje alatt a színpadon mindhárom nap igényes kulturális műsor szórakoztatja a látogatókat.
Helyfoglalás a Jelentkezési lapon feltüntetett feltételekkel történhet.
A jelentkezési lapokat beérkezési sorrendben regisztráljuk, és a területfoglalás is ebben a sorrendben történhet.
A rendezvény működési rendje
A rendezvény pontos időpontja: 2015. május 7-8-9-10.
A rendezvény nyitvatartási időpontja minden nap: reggel 9.00-tól este 20.00-ig.
A rendezvény ideje alatt az árufeltöltés a következő időpontokban engedélyezett:
reggel, 06:00-08:30-ig, valamint este, 20:00-22:00-ig.
A felnőtt belépőjegy ára: 3 Lei (kb. 200 Ft)
Szállásfoglalásban tudunk segíteni, amennyiben ezt kiállítóink kérik.
A KIÁLLÍTANDÓ TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSA
A Magyarországról Romániába történő szállítás során fuvarlevél vezetése kötelező, növényszállítás esetén pedig a kísérő
dokumentumon a növények latin nevét is fel kell tüntetni!
Szeretettel várjuk jelentkezésüket!
Kapcsolatfelvétel:
Krébecz József ügyvezető
Telefon: 20/934-6204
Az ASSA Kft. helyi képviselője és
a székelyudvarhelyi rendezvény főszervezője:
Bálint Pál
Mobil: +40740314935
Budapest, 2015. február 06.
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