
 
 
 
 
 
 

 

 

Szponzori és kiállítói jelentkezési lap 

Cégnév:               

Irányítószám:     Helység:         

Utca:                

Tel.:  _________________________________  Fax:          

E-mail:                

Kontakt személy:              

Előadást is látogató kiállító-résztvevő neve:           

Előadást is látogató kiállító-résztvevő e-mail címe:          

Csak a kiállítási standon résztvevő(k) neve(i):           

Csak a kiállítási standon résztvevő(k) e-mail címe(i):          

Szállásigényeket kérjük e-mailben megadni a vendég nevének, valamint érkezési és távozási dátumának feltűntetésével.  

1. Szponzori csomagok 
  

Platina csomag #1 (Konferencia applikáció) 2.000.000 Ft+ÁFA  

Platina csomag #2 (Konferencia táska) 2.000.000 Ft+ÁFA  

Arany csomag (Konferencia kitűző) 

 1. a kitűzőt a szponzor biztosítja 1.100.000 Ft+ÁFA  

2. a kitűzőt a szervezők biztosítják 1.350.000 Ft+ÁFA  

Ezüst csomag #1 (Konferencia jegyzettömb és toll) 

 1. az anyagokat a szponzor biztosítja 650.000 Ft+ÁFA  

2. az anyagokat szervezők biztosítják 800.000 Ft+ÁFA  

Ezüst csomag #2 (Konferencia kávészünet) 800.000 Ft+ÁFA  

Bronz csomag (Általános megjelenés) 350.000 Ft+ÁFA  

Céges előadás (csak szponzori csomag mellé választható) 250.000 Ft+ÁFA  



2. Kiállítás  
 

6 m2 –es terület         360.000 Ft +ÁFA  

8 m2 –es terület         480.000 Ft +ÁFA  

3. Hirdetési lehetőség 
 

Egy oldalas színes hirdetés a programfüzetben A5 méretben 150.000 Ft+ÁFA  

 

1 db, max. A4 méretű szórólap a konferencia táskában  150.000 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. 

 

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.  

Alulírott kijelentem, hogy a kiállítás részvételi feltételeit ismerem és elfogadom. 
 

Dátum: _____________________________  ___________________________________ 
         Cégszerű aláírás és bélyegző 

 

Visszaküldési cím: 

Diamond Congress Kft., 1255 Budapest, Pf. 48;  

Tel: (06-1) 225-0209 

E-mail: elesetele@diamond-congress.com 

https://mgyt2019.hu/ 


