
 

 

 

 

 

Szponzori és kiállítói jelentkezési lap 

Cégnév:               

Irányítószám:     Helység:         

Utca:                

Tel.:  _________________________________  E-mail:         

Kontakt személy:              

Adószám:               

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):          

Szponzori csomagok 
  

Platina csomag #1. (MAROVISZ Baráti vacsora)    1.000.000 Ft + ÁFA  

Platina csomag #2. (Konferencia vacsora)     1.000.000 Ft + ÁFA  

Arany csomag #1. (Konferencia ebéd)      750.000 Ft + ÁFA  

Arany csomag #2. (Konferencia táska/mappa)    750.000 Ft + ÁFA  

Arany csomag #3. (Konferencia applikáció)     750.000 Ft + ÁFA  

 Platina csomag mellé választott szolgáltatás    150.000 Ft + ÁFA  

Ezüst csomag #1. (Konferencia kávészünet)     520.000 Ft + ÁFA  

Ezüst csomag #2. (Konferencia jegyzettömb és toll)    520.000 Ft + ÁFA  

 Amennyiben az anyagokat a szponzor biztosítja   350.000 Ft + ÁFA  

Bronz csomag (Általános megjelenés)      280.000 Ft + ÁFA  

Konferencia támogató        125.000 Ft + ÁFA  



 

 

Kiállítás  
 

Standméret:______________________m2 (min. megrendelési egység 4 m2!) 

 

Teljes ár: ___________________________+ ÁFA (34 000 Ft +ÁFA/m2) 

 

Az épített stand tartalmazza: Választó falelemek, 1 db spotlámpa, 1 db 230V-os dugalj, hosszabbító, 1 szemetes, 1 

asztal, 2 szék, 1 zárható pult, 1 frízfelirat (1 színű cégfelirat, céglogó nélkül). Nagyobb méretű standoknál ez 

arányosan növelhető. A meghirdetett m2 díj a kiállító személy részvételi díját NEM tartalmazza. A standon 

tartózkodó személy résztvevőnek minősül, amennyiben az előadásokat is látogatja, rá a weboldalon található 

részvételi díjak vonatkoznak.  

 

Ez alól kivételt jelentenek azon kiállítási cégek résztvevői, akik csak a kiállítás területén tartózkodnak (előadást 

nem látogatnak). Részükre kedvezményes részvételi díjat lehet igényelni, melynek összege bruttó 40.000 Ft + ÁFA 

/ teljes időtartam. Az összeg az étkezéseket tartalmazza (kávészünetek, ebédek, fogadás, bankett), de nem 

tartalmazza a konferencia anyagot és nem jogosít az előadások látogatására.  

A szponzori és kiállítói jelentkezési lapot kérjük visszaküldeni a lent megadott elérhetőségre, legkésőbb 2019. 

február 5-ig. Kiállítási terület megrendelése esetén a standhely kizárólag akkor foglalható el, ha annak ellenértéke 

2019. február 15-ig a szervezők számlájára beérkezett. A megrendelt kiállítási terület díjmentesen 2019. február 

15-ig mondható vissza. Február 15. után a teljes terület díja fizetendő. 

 

Alulírott kijelentem, hogy a szponzoráció és 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; Fax: (06-1) 201-2680 

E-mail: elesetele@diamond-congress.com 


