
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Kedves Kiállítók, Leendő Támogatóink! 

2019. október 3-5-ig a Bethesda Gyermekkórház szervezésében kerül megrendezésre a Magyar 

Gyermekorvosok Társaságának országos Nagygyűlése. A korábbi évekhez hasonlóan most is az a 

célunk, hogy az egészséges és a beteg gyermekeket szolgáló szakemberek találkozhassanak 

egymással. 

Szeretnénk néhány napra megállni Egerben, ahol nem csak szakmai ismereteink bővülhetnek, de 

élvezhetjük is a közös együttlétet. A Nagygyűlés a legizgalmasabb aktuális témák mellett a friss hazai 

kutatási eredményekkel, illetve a gyermekgyógyászati határterületek kihívásaival is szeretne 

foglalkozni. 

A Nagygyűlésen az alapellátásban és intézményekben dolgozó gyermekgyógyászok jelentős része, 

várhatóan 500-600 fő fog részt venni. Engedjék meg, hogy a kongresszus szervező által összeállított 

támogatói csomagokat figyelmükbe ajánljuk. Természetesen, ha a csomagoktól eltérő, személyre 

szabott részvételben gondolkodnak, abban is készséggel segítenek a Diamond Congress Kft. 

munkatársai. 

A Magyar Gyermekorvosok Társasága vezetősége nevében szeretettel várjuk Egerben, a magyar 

konferenciaturizmus és nem utolsó sorban az egri borvidék központjában! 

 

Velkey György      Fogarasi András 

Magyar Gyermekorvosok Társasága elnöke        Szervezőbizottság elnöke 

 

 

  



Platina fokozatú főtámogatói csomag #1 

(Konferencia applikáció) 

 támogató a konferencia Smart Event applikáció kizárólagos támogatója  

 cég logójának feltüntetése a konferenciára készült applikáció  

minden oldalán. Az alkalmazás a résztvevők számára készül  

díjmentesen letölthető, és a rendezvény teljes ideje alatt aktív  

használatot tesz lehetővé számos egyéb funkció mellett többek  

között a programok nyomon követésében és a letölthető  

anyagok tekintetében.  

 cég logójának feltüntetése a weblapon platinafokozatú 

főtámogatóként link kapcsolattal 

 cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése platina 

fokozatú főtámogatóként kiemelve 

 cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése 

platinafokozatú főtámogatóként kiemelve 

 A5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása 

nyomtatásban, a programfüzetben 

 18 m2 kiállítási terület (a terület felár ellenében növelhető) 

 2 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

 4 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő) 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!  

A támogatói csomag díja: 2.000 ezer Ft+ÁFA 

Platina fokozatú főtámogatói csomag #2 

(Konferencia táska) 

 konferencia táska kizárólagos támogatója  

 cég logójának / nevének elhelyezése a konferencia táskán egy színnel 

 cég logójának feltüntetése a weblapon platina fokozatú főtámogatóként link kapcsolattal 

 cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése platina fokozatú főtámogatóként kiemelve 

 cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése platina fokozatú főtámogatóként 

kiemelve 

 A5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban a 

programfüzetben 

 18 m2 kiállítási terület (a terület felár ellenében növelhető) 

 1 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

 4 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő) 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!  

A támogatói csomag díja: 2.000 ezer Ft+ÁFA 

 

  



Arany fokozatú támogatói csomag 

(Konferencia kitűző) 

 konferencia kitűző kizárólagos támogatója  

 cég logójának / nevének elhelyezése a kitűző zsinórján egy színnel 

 cég logójának feltüntetése a weblapon arany fokozatú támogatóként link kapcsolattal 

 cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése arany fokozatú támogatóként kiemelve 

 cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése arany fokozatú támogatóként 

kiemelve 

 A5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban a 

programfüzetben 

 12 m2 kiállítási terület (a terület felár ellenében növelhető) 

 1 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

 3 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő) 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!  

A támogatói csomag díja: 1.350 ezer Ft+ÁFA 

(ha a nyakpántot és névtartó tokot a szervezők biztosítják) 

A támogatói csomag díja: 1.100 ezer Ft+ÁFA 

ha a nyakpántot és a névtartó tokot a szponzor biztosítja) 

 

Ezüst fokozatú támogatói csomag #1  

(Konferencia jegyzettömb és toll) 

 konferencia anyagok kizárólagos támogatója  

 cég logójának feltüntetése a weblapon ezüst fokozatú támogatóként link kapcsolattal 

 cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése ezüst fokozatú támogatóként kiemelve 

 cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése ezüst fokozatú támogatóként 

kiemelve 

 A5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban, a 

programfüzetben 

 8 m2 kiállítási terület (a terület felár ellenében növelhető) 

 1 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

 2 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő) 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!  

A támogatói csomag díja: 800 ezer Ft+ÁFA (ha az anyagokat a szervezők biztosítják) 

A támogatói csomag díja: 650 ezer Ft+ÁFA (ha az anyagokat a szponzor biztosítja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ezüst fokozatú támogatói csomag #2 

(Konferencia kávészünet) 

 támogató a kávészünetek kizárólagos támogatója  

 A kávészünet helyszínén molinós vagy asztali zászlós megjelenés biztosítása (zászlót/molinót 

szponzor biztosítja) 

 cég logójának feltüntetése a weblapon ezüst fokozatú támogatóként link kapcsolattal 

 cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése ezüst fokozatú támogatóként kiemelve 

 cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése ezüst fokozatú támogatóként 

kiemelve 

 A5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban, a 

programfüzetben 

 8 m2 kiállítási terület (a terület felár ellenében növelhető) 

 1 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

 2 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő) 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!  

A támogatói csomag díja: 800 ezer Ft+ÁFA 

Bronz fokozatú támogatói csomag (Általános megjelenés) 

 cég logójának feltüntetése a weblapon bronz fokozatú támogatóként link kapcsolattal 

 cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése bronz fokozatú támogatóként kiemelve 

 cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése bronz fokozatú támogatóként 

kiemelve 

 1 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

A támogatói csomag tetszőleges számú cég számára választható!  

támogatói csomag díja: 350 ezer Ft+ÁFA 

Szponzorált céges előadás (bármely szponzori csomag 

mellé választható)  
 A szervezők lehetőséget biztosítanak néhány cég számára szponzorált előadás tartására 

 Időtartama 20 perc 

 Önálló programpontként kerül meghirdetésre a 2. és 3. napon 8:30-9:30 között 

 A céges előadás bármely fenti szponzori csomag mellé, mint kiegészítő PR szolgáltatás 
választható, önállóan nem rendelhető. Időpontválasztás tekintetében kiemelt szponzoraink 
előnyt élveznek.  

A szponzorált céges előadás díja: 250 ezer Ft+ÁFA  

  



Kiállítási lehetőség 

A fentiekben ismertetett megjelenési formákon kívül természetesen kiállítási területet is kínálunk az érdeklődő 

cégek számára. A kiállítást informálisan, épített egységstandok nélkül kívánjuk megrendezni, de a cégek 

számára lehetőség van egyedi standok építésére. Kiállítási terület bármely cég számára igényelhető. Azon 

cégek, akik a meghirdetett támogatói csomagokat is választottak, előnyt élveznek az elhelyezés során. A 

hivatalos támogatói csomagokban szereplő m2 területe növelhető az alábbiakban megjelölt feltételek és a felár 

megfizetése mellett.  

A kiállítói helyek bérleti díjai: 

6 m2 –es terület: 360 000 Ft + ÁFA 

8 m2 –es terület: 480 000 Ft + ÁFA 

 

A standhely a következőket tartalmazza: kijelölt terület, 1 asztal, 2 szék, 1 szemetes, 1 db 230V-os csatlakozási 

lehetőség, egy díjmentes részvétel. Nagyobb méretű standoknál ez arányosan növelhető. A meghirdetett m2 

díj egy fő részvételi díját tartalmazza. A további, standon tartózkodó kollégákra a weboldalon található 

részvételi díjak vonatkoznak:  

https://mgyt2019.hu/ 

A kiállítói részvételi díj összege bruttó 32.000 Ft / teljes időtartam. Az összeg az étkezéseket tartalmazza 
(kávészünetek, fogadás, bankett), de nem tartalmazza a konferencia anyagot és nem jogosít az előadások 
látogatására. Ezen résztvevők más névkitűzőt kapnak a regisztráció során. Kérjük, jelezze a résztvevő(k) nevét, 
e-mail címét a jelentkezési lapon az erre kijelölt helyen. A kiállítói jelentkezési lapot kérjük visszaküldeni a lent 
megadott elérhetőségek egyikére legkésőbb 2019. augusztus 31-ig. 
 

Hirdetési lehetőség 

Egy oldalas színes hirdetés a programfüzetben A5 méretben 150 ezer Ft +ÁFA 

1 db, max. A4 méretű szórólap elhelyezése a konferencia táskában   150 ezer Ft +ÁFA 

Hirdetési lehetőségek bármely cég számára korlátlanul, mint egyéni megjelenés is elérhető.  

  



Jelentkezési, fizetési feltételek 

 

A fenti támogatói csomagokra jelentkezni írásos szándéknyilatkozattal, a szponzori csomag megjelölésével a 

Szervező Irodához intézett levélben lehet 2019. augusztus 31-ig. A támogatói csomagok tartalma a szervezők 

részéről ajánlattételnek minősül. Ennek írásos elfogadása a szponzor részéről a szerződés létrejöttét 

eredményezi. A támogatói csomagok díja az ÁFÁ-t nem tartalmazza. A szponzori, kiállítói és a hirdetési díjak 

befizetésének határideje 2019. szeptember 5. A szervezők fenntartják a jogot és a lehetőséget, hogy a 

meghirdetett támogatói csomagoktól eltérő megállapodást kössenek a szponzorral, amennyiben ez a felek 

kölcsönös érdekeit szolgálják. 

A szándéknyilatkozat megküldése után támogató részéről visszalépés nem lehetséges, mivel az 

ellenszolgáltatást (kommunikációt a résztvevők felé) a szervező iroda azonnal megkezdi. Visszalépésre 

támogató csak abban az esetben jogosult, ha a konferencia szervezője az ajánlatban foglalt szolgáltatásokat a 

támogatónak önhibájából eredően nem biztosítja. Amennyiben a támogató által választott csomag már foglalt, 

úgy az iroda azonnal tájékoztatja partnerét erről, és ebben az esetben más támogatói csomagot ajánlhat fel. 

Kiállítási terület megrendelése esetén a standhely kizárólag akkor foglalható el, ha annak ellenértéke 2019. 

szeptember 30-ig a szervezők számlájára beérkezett. A megrendelt kiállítási terület díjmentesen 2019. 

szeptember 5-ig mondható vissza. Szeptember 5. után a teljes terület díja fizetendő.  

 

Jelentkezés, kapcsolatfelvétel 

Diamond Congress Kft. 

Kontakt: Éles-Etele Nóra 

1255 Budapest, Pf. 48. 

Tel.: 06 1 225 0209 

E-mail: elesetele@diamond-congress.com 

https://mgyt2019.hu/ 

 

 

 

  



 

Bízunk benne, hogy ajánlataink között megtalálja a cégének 

legmegfelelőbbet, és Önt is szponzorunkként, vagy 

kiállítónkként köszönthetjük Konferenciánkon! 

 

 

 

 


