
 
  
  

 

Tisztelt Vállalkozó! Tisztelt Kamarai Tagtársunk! 

Örömmel adunk hírt, egyúttal tisztelettel meghívjuk a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú 
Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) szervezésében és finanszírozásában negyedik 

alkalommal megrendezésre kerülő 

„Érdi Nyitnikék” - Tavaszi Vásár és Kiállítás 

programsorozatunkra. 

A már hagyományosnak mondható, Kamaránk és Érd városának éves programjait tekintve 
meghatározó eseményt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatóként segíti, 

együttműködő partnerünk többek között az Érd és Környéke Ipartestület. 

Mikor, hol, milyen tartalommal ajánljuk a vállalkozói seregszemlét? 

2017. április 21 – 22 – 23 - án (péntek – szombat - vasárnap) az Érd Aréna (Érd, Velencei út 
39-41.) sportcsarnokban tartjuk rendezvényünket. 

A 3500 m2 vásárterület adta lehetőségeket maximálisan hasznosítva, a különböző 
termékeket, szolgáltatásokat bemutató és árusító standok megnyitásával célunk a sokrétű, 
színes választék biztosítása. Elsősorban helyi és környékbeli vállalkozások, termék-előállítók 
jelentkezését várjuk, de a szélesebb körű kínálat érdekében megyei, országos és határon túli 
vállalkozókat is szívesen látunk. 

Az előző évek tapasztalatai alapján a bevált alapokat meghagyjuk, ugyanakkor a szükséges, 
átgondolt módosításokkal törekszünk a még nagyobb sikerre. 

Számos kulturális, szakmai és sport programmal készülünk az eddiginél is nagyobb 
látogatottságot elérni. Ismét tervezzük a fodrászverseny, a közkedvelt 
zenés divatbemutató és Érden az előző évben debütáló nemzetközi petanque 
verseny szervezését. A színpadon ismét helyet kapnak helyi és környékbeli fellépők, 
énekesek, táncosok, valamint meghívott vendégelőadóink. A vásár programelemeként 
hatodik alkalommal, ünnepélyes keretek között kerül átadásra a „Korrekt Partner” díj. 



A szép tavaszi idő reményében a szabadtéren ismét szeretnénk több kiállítónak teret nyitni, s 
a tapasztalatok figyelembe vételével biztosítani a hideg-meleg ételt kínáló büfé sort, melyből 
a változatos ételek mellett nem hiányozhat a csapolt sör, a különböző borok, üdítők és 
pálinkák kínálata sem. A büfésornál felállított sörpad garnitúráknál kényelmesen 
fogyaszthatnak, megpihenhetnek a vendégek, nézelődők. 

A látogatóknak idén sem kell belépőjegyet váltaniuk! A vásár mindhárom napján 
ingyenesentekinthetik meg a kiállítást, vehetnek részt a különböző programokon. Minden 
belépőnyereményszelvényt kap, s a gyűjtődobozba elhelyezett szelvényekből naponta 
kétszer sorsolunknyerteseket.  
Bízunk benne, hogy a széles termékpalettánkkal, érdekes látnivalóinkkal és újdonságainkkal 
egyre több érdeklődőt tudunk vásárunkba csalogatni. 

Mit kínálunk a kiállítóknak? 

A kiállítani, értékesíteni szándékozó vállalkozások több lehetőség közül választhatnak 
termékeik, szolgáltatásuk bemutatására: 

- 4 m2 nagyságú stand - ingyenesen, bérleti díj fizetése nélkül. Az előző évekből már sokak 
számára ismert standsorokat a csarnoképület lelátókkal körülvett küzdőterén állítjuk fel. 

- 8 m2 nagyságú stand – 100.000,- Ft bérleti díj megfizetésével. A tágasabb kiállítói 
területeket szintén a belső standsoros kiállítási területen alakítjuk ki. 

- A csarnoképületen kívüli, szabadtéri területen a megjelenéshez szükséges nagyságú 
kiállítási terület – ingyenesen, bérleti díj fizetése nélkül. A tevékenységet, területi igényt a 
szervezőkkel egyeztetni szükséges. A szabadtéri kiállítói terület látogatottságát várhatóan 
elősegíti, hogy idetelepítjük a vendéglátókból, ételt-italt értékesítőkből álló büfésort és a 
kényelmes fogyasztáshoz szükséges asztalokat, padokat. 

- A standokon kialakított, egyedi áramvételi lehetőség – 6.000,- Ft hozzájárulási díj 
megfizetésével.A kiállítói összterületen központi világítás biztosítja a megfelelő 
fényviszonyokat. Ezen felül, az ingyenes standokon az igénylők számára áramvételi 
lehetőséget építünk ki (pl. hűtő, projektor, más elektromos készülék csatlakoztatására). Az 
áramvételi lehetőség kiépítésének költségéből a tényleges bekerülési értéknek csak egy 
része érinti az igénylőket, a hozzájáruláson felüli részt kamaránk finanszírozza. A 8 m2-es, 
bérleti díjas standokon az áramvételi lehetőség hozzájárulási díj fizetése nélkül biztosított. 

- Reklámfelület bérlése. A rendezvény jó alkalom arra, hogy a vállalkozások tevékenységüket 
népszerűsítsék, hirdessék. A hirdető eszközök (molinó, plakát, stb.) bérleti díját, azok 
méretétől, elhelyezésétől függően 25.000,- Ft és 50.000,- Ft között állapítjuk meg. 

Fontos! 

Felhívjuk az élelmiszert és italféleségeket árusítók figyelmét, hogy a tevékenységüket büfé 
jelleggel végzők számára - akik vásárlóikat jellemzően helyben fogyasztással szolgálják ki - a 
díjtalan részvételt nem tudjuk biztosítani! 



Az élelmiszerek és italféleségek tekintetében az ingyenes standhasználat elsődlegesen a 
termékeiket saját maguk által előállító vállalkozók, termék-előállítók számára biztosított. 

A fentiekben részletezett különböző igényeket (áram, nagyobb terület bérlése, külső 
helyszín, stb.) a jelentkezési lapon külön-külön jelölni szükséges! 

Jelentkezési határidő: 2017. március 05. 

A jelentkezéseket beérkezésük sorrendjében vizsgáljuk, elfogadásuknál előnyben részesítjük 
a helyi vállalkozásokat – különös tekintettel a terméket előállítókra -, kiállítókat, valamint az 
önkéntes kamarai tagsággal rendelkezőket. A jelentkezők megértését kérjük abban, hogy 
azonos tevékenységi körből több jelentkező esetén, a területi korlátok miatt a szervezők a 
kínálat sokszínűségére törekedve állítják össze a résztvevők listáját. Az ingyenes megjelenési 
lehetőséget elsődlegesen a mikro- és kisvállalkozások, valamint az adószámmal rendelkező 
magánszemélyek, termék-előállítók számára tudjuk biztosítani. 

A kiállítással kapcsolatos kérdéssel 

 dr. Kupcsokné Polyák Ágneshez, (e-mail: polyak.agi@pmkik.hu), a vásár 
főszervezőjéhez, valamint a szervezésben résztvevő munkatársakhoz 
az erdinyitnikek@pmkik.hu címen fordulhatnak. 

Mit kell tennie, ha kiállítóként szeretne résztvevő lenni? 

Töltse ki és küldje el a jelentkezési lapot, mely erre a linkre kattintva, vagy bármely 
böngészőből, azerdinyitnikek.pmkik.hu cím beírásával érhető el. Kitöltés előtt kérjük, 
figyelmesen olvassa el az űrlap előtt található tájékoztatót! A jelentkezési lap/lapok 
kitöltését és elektronikus visszaküldését követően szíveskedjen a kinyomtatott és aláírásával 
ellátott jelentkezését/jelentkezéseket a tájékoztatóban megjelöltek szeri nt eljuttatni 
hozzánk. 

A jelentkezési lapon megadott e-mail címen (vagy telefonszámon) vesszük fel a kapcsolatot 
az érdeklődőkkel. 

Bízunk benne, hogy közösen lebonyolított programsorozatunkkal felülmúljuk az előző évek 
sikereit, s hogy a három együtt töltött napot idén is az érdeklődés, az eredményesség, a 
partnerség és a jó hangulat jellemzi majd! 

Szeretettel várjuk Önöket az „Érdi Nyitnikék” kiállítójaként, illetve látogatójaként! 

Érd, 2017. január 31. 

dr. Vereczkey Zoltán sk. 
PMKIK Elnöke 

  

 


