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Platinafokozatú támogatói csomag #1. (MAROVISZ Baráti vacsora) 
• A konferencia nyitófogadásának kizárólagos támogatója 

• a vacsora heyszínén molinós, asztali zászlós vagy roll-up-os megjelenés biztosítása 

(zászlót/molinót/roll-up-ot szponzor biztosítja) 

• cég logójának feltüntetése a fogadás meghívóján egy színnel 

• cég logójának feltüntetése a weblapon platinafokozatú támogatóként link 

kapcsolattal 

• cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése platinafokozatú 

támogatóként kiemelve 

• cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése platinafokozatú 

támogatóként kiemelve 

• A5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban 

a programfüzetben 

• A5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása az elektronikus proceedings 

kötetben 

• szórólap elhelyezése a konferencia csomagban 

• 2 fő díjmentes részvétele a konferencián /szállás nélkül értendő/ 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható! 

A támogatói csomag díja: 1.000.000 Ft + ÁFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platinafokozatú támogatói csomag #2. (Konferencia vacsora) 
• A konferencia vacsorájának kizárólagos támogatója 

• a vacsora heyszínén molinós, asztali zászlós vagy roll-up-os megjelenés biztosítása 

(zászlót/molinót/roll-up-ot szponzor biztosítja) 

• cég logójának feltüntetése a meghívón egy színnel 

• cég banner elhelyezése a weblap címoldalán link kapcsolattal 

• cég logójának feltüntetése a weblapon platinafokozatú támogatóként link 

kapcsolattal 

• cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése platinafokozatú 

támogatóként kiemelve 

• cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése platinafokozatú 

támogatóként kiemelve 

• A5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban 

a programfüzetben 

• A5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása az elektronikus proceedings 

kötetben 

• szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

• 2 fő díjmentes részvétele a konferencián 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható! 

A támogatói csomag díja: 1.000.000 Ft + ÁFA  



Aranyfokozatú támogatói csomag #1. (Konferencia ebéd) 
• Támogató az ebédek kizárólagos támogatója 

• Az ebéd heyszínén molinós, asztali zászlós vagy roll-up-os megjelenés biztosítása 

(zászlót/molinót/roll-up-ot szponzor biztosítja) 

• cég logójának feltüntetése a weblapon aranyfokozatú támogatóként link 

kapcsolattal 

• cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése aranyfokozatú 

támogatóként kiemelve 

• cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése aranyfokozatú 

támogatóként kiemelve 

• A5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban 

a programfüzetben 

• A5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása a proceedings 

pendrive-on pdf formátumban 

• szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

• 1 fő díjmentes részvétele a konferencián 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható! 

A támogatói csomag díja: 750 ezer Ft + ÁFA 
 

Aranyfokozatú támogatói csomag #2. (Konferencia táska/mappa) 
• Konferencia táska/mappa kizárólagos támogatója 

• cég logó elhelyezéssel a konferencia táskán egy színnel 

• cég logójának feltüntetése a weblapon aranyfokozatú támogatóként link 

kapcsolattal 

• cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése aranyfokozatú 

támogatóként kiemelve 

• cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése aranyfokozatú 

támogatóként kiemelve 

• A5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban 

a programfüzetben 

• A5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása az elektronikus proceedings 

kötetben 

• szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

• 1 fő díjmentes részvétele a konferencián 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható! 

A támogatói csomag díja: 750 ezer Ft + ÁFA 

  



Aranyfokozatú támogatói csomag #3. (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 aranyfokozatú 

támogatóként link kapcsolattal 

• cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése 

aranyfokozatú támogatóként kiemelve 

• cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése 

aranyfokozatú támogatóként kiemelve 

• A5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés 

biztosítása nyomtatásban a programfüzetben 

• A5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés 

biztosítása az elektronikus proceedings kötetben 

• szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

• 1 fő díjmentes részvétele a konferencián 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható! 

A támogatói csomag díja: 750 ezer Ft + ÁFA 

Platina szponzori csomag mellé a konferencia Smart Event applikáció 

támogatása, és a szponzor logójának megjelenítése az applikáció 

minden oldalán 150 ezer Ft + ÁFA összegért érhető el. 

 

Ezüstfokozatú támogatói csomag #1. (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 ezüstfokozatú támogatóként link 

kapcsolattal 

• cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése ezüstfokozatú 

támogatóként kiemelve 

• cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése ezüstfokozatú 

támogatóként kiemelve 

• A5 méretű egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban a 

programfüzetben fekete fehérben 

• szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható! 

A támogatói csomag díja: 520 ezer Ft + ÁFA 

  



Ezüst fokozatú támogatói csomag #2. (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 egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban a 

programfüzetben fekete fehérben 

• szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható! 

A támogatói csomag díja: 520 ezer Ft + ÁFA 

Amennyiben a jegyzettömböt és tollat a szponzor biztosítja,  

a támogatói csomag díja: 350 ezer Ft + ÁFA 

 

Bronzfokozatú támogatói csomag (Általános megjelenés) 
• cég logójának feltüntetése a weblapon bronzfokozatú támogatóként link 

kapcsolattal 

• cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése bronzfokozatú 

támogatóként kiemelve 

• cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése bronzfokozatú 

támogatóként kiemelve 

• szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

A támogatói csomag tetszőleges számú cég számára választható! 

A támogatói csomag díja: 280 ezer Ft + ÁFA 

 

Konferencia támogató 
• cég logójának feltüntetése a weblapon támogatóként link kapcsolattal 

• cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése támogatóként 

• cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése támogatóként 

A támogatói csomag tetszőleges számú cég számára választható! 

A támogatói csomag díja: 125 ezer Ft + ÁFA 

  



Kiállítás 

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)  

A kiállítási díj /épített stand/ 34,000 Ft+ÁFA/ m2 

A standon tartózkodó személy résztvevőnek minősül, amennyiben az előadásokat is látogatja, rá a 

weboldalon található részvételi díjak vonatkoznak: http://www.marovisz-rakk.hu 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 40.000 Ft+áfa/teljes 

időtartam. Ezen résztvevők más névkitűzőt kapnak a regisztráció során.  

 

Jelentkezési, fizetési feltételek 
A fenti támogatói csomagokra valamint a kiállításra a jelentkezési lap kitöltésével, a szponzori csomag 

megjelölésével a MAROVISZ Titkárságához, vagy a Szervező Irodához intézett levélben lehet 2019. február 

5-ig. A támogatói csomagok ás a kiállítási standok díja az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. A szponzori és kiállítási 

díjak befizetésének határideje legkésőbb 2019. február 15. A jelentkezési lap megküldése után támogató 

vagy kiállító 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. 

 

Jelentkezés, kapcsolatfelvétel MAROVISZ   Diamond Congress Kft. 

Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség    Kontakt: Éles-Etele Nóra 

 

1191 Budapest, Üllői út 206. "B" II. lh. I. em. 111.   1015 Budapest, Csalogány u. 28. 

Tel.: 278-0632        Tel.: 06 1 225 0209 

E-mail: marovisz@marovisz.hu      elesetele@diamond-congress.com 

 

http://marovisz-rakk.hu/hu 
 

 

http://www.marovisz-rakk.hu/

