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Balaton Boat Show VIP Est 

Kiállítói tájékoztató 
Kedves Partnereink!  

Az idei évben először rendezünk kiállítóink számára VIP estet, mellyel lehetőséget kívánunk 

adni arra, hogy az esemény zárása után együtt koccintsunk, vagy saját standjukon vendégül 

lássák kiemelt partnereiket, majd az általunk szervezett exkluzív klubkoncerttel egy különleges 

élményt is nyújtsanak számukra.  

Az est támogatói a BMW Group Magyarország, a BMW Leier Autó és a Lázár Pince. 

Az eseményhez kapcsolódóan, az alábbiakban küldjük információinkat: 

Időpont:  

2022. szeptember 2. péntek 

Program:  

18:30-tól érkezés  

18:30 – 20:00 partnerparti a standokon, koccintás a Nádas terasznál 

20:00 – Tóth Vera Quartet klubkoncert a Nádas terasznál 

Belépés, részvétel:  

• A koncerttel egybekötött esten meghívott vendégeik egy külön karszalag viselésével 

vehetnek részt.  

• Partnereik meghívására kiküldött levelükben lehetőség szerint tűntessék fel az est 

támogatóit, melyhez mellékeltük logóikat (BMW, Lázár Pince, Balaton Boat Show 

logok)  

• Kérjük kiállítóinkat előzetes meghívás alapján regisztrálják a VIP estre érkező 

vendégeiket, és egy névlistát küldjenek meg számunkra egy táblázatban feltűntetve a 

Cégnevüket alatta pedig a meghívott vendégek nevét (pl Kovács István +1 fő). A 

résztvevők létszám felmérése érdekében kérjük azt is jelezni, ha csak a kiállítói csapat 

vesz részt a koncerten (létszám megadása) 

o A vendéglista leadásának határideje: 2022. augusztus 31. 
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• Érkezésre 18:30-tól van lehetőség a VIP estre, a listán szereplő vendégeik pedig a 

jegyértékesítő pultnál vehetik át a belépésre jogosító karszalagjukat, mellyel a karszalag 

ellenőrzése után beléphetnek a kiállítási területre a kapun keresztül!  

• 18:00 óra után a területen a kiállítói karszalagot vagy VIP est karszalagot viselő 

vendégek tartózkodhatnak, ellenkező estben udvarias távozásra kérjük a kikötőben lévő 

látogatókat. 

• Amennyiben vendégük a pénteki napra korlátlan számban kiküldhető tiszteletjeggyel 

már 18:00 előtt megérkezne a kiállításra, karszalagját átveheti 17:30 és 18:00 között a 

jegypénztárban. Aki az eseményre saját karszalagot készít kérjük adjon belőle 

számunkra egy mintát, hogy a biztonsági személyzetet ennek megfelelően tudjuk 

tájékoztatni! 

• Kiállítóink számára szeptember 2-án pénteken korlátlan számban biztosítunk 

belépőt a kiállításra, mellyel a VIP esten résztvevő vendégeik is be tudnak lépni 

18:00 előtt de FONTOS!!!! Ez a tiszteletjegy nem egyezik meg a VIP est 

meghívójával!  

Vendéglátási lehetőségek: 

A VIP est és a koncert egy keretet kíván biztosítani arra, hogy kiállítóink kiemelt partnereiket 

egy exkluzív környezetben láthassák vendégül, vagy csak egyszerűen a standon dolgozó 

csapattal egy közös estét töltsenek el együtt. 

A vendéglátásra vonatkozóan több lehetőséget is ajánlunk kiállítóink számára: 

• A Hotel Marina-Port kínálatából lehetőségük van italt, miniszendvicseket (bagett 

falatok, különböző feltétekkel) sós- édes aprósüteményeket, valamint papír és műanyag 

eszközöket rendelni, melyet pénteken a hotel éttermében vehetnek majd át.  

• Lehetőségük van a Hotel Marina-Portban előzetes megrendelés alapján, svédasztalos 

vacsora igénybevételére partnereikkel, kollégáikkal együtt. 

• Á la Carte étkezési lehetőség a Nádas teraszon vehető igénybe 19:30-ig  

• Igény szerint saját maguk is hozhatnak a standra ételt, italt, amivel partnereiket vendégül 

látják.  

• Mellékelten küldjük a  vendéglátásra vonatkozó megrendelőlapot kérjük igény esetén 

szerda, augusztus 31. 12:00-ig küldjék vissza számunkra, addig Önök is fel tudják mérni 

mennyi vendég részvételére számítanak. 
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Koncert 

A VIP Est keretében 20:00-tól szeretettel várjuk kiállítóinkat és partnereiket a Tóth Vera 

Quartett klubkoncertjére, melynek helyszíne a Nádas terasz és a mellette lévő park lesz 

(leülőkkel, könyöklőkkel, hangulatvilágítással)  

A koncert előtt 18:30-tól a Lázár Pince jóvoltából borkostolóval várjuk Önöket, melyhez mi 

szervezők sós falatkákat, sajtot kínálunk. 

A koncertet megelőzően a helyszínen lehetőségük van bort vásárolni a Lázár Pince kínálatából 

standvendéglátás céljából is, az erre vonatkozó árlistát szintén mellékeltük. 

Várjuk visszajelzéseiket a vendéglisták és igényelt vendéglátás tekintetében! 

Bármilyen kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre!  

Üdvözlettel: 

a Balaton Boat Show szervezőcsapata 


