Tisztelt Partnerünk!
2018. tavaszán 14. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Epilepszia Liga országos kongresszusa.
A korábbi évekhez hasonlóan most is az a célunk, hogy az epileptológiát és az epilepsziás betegeket
szolgáló szakemberek találkozhassanak egymással.
Szeretnénk néhány napra megállni a Balaton parton, ahol szakmai ismereteink bővühetnek és
élvezhetjük a közös együttlétet. A konferencia során a legizgalmasabb aktuális témák mellett a
legfrissebb hazai kutatási eredményekkel, illetve kollégáink külföldi tapasztalataival is szeretnénk
megismertetni a résztvevőket. Nagy érdeklődéssel várjuk a Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság
vendégszekciójának előadásait is.
A kongresszusunkat ebben az évben a balatonkenesei Hotel Telekom-ban rendezzük meg. Az új
helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy az előadó terem, a kiállítási tér és a kávészünetek
egy épületrészben helyezkedjenek el. Ez a fajta elrendezés alkalmat teremt a meglévő kapcsolatok
ápolására és új ismeretségek kialakítására, valamint arra, hogy partnereinknek biztosíthassuk a lehető
legoptimálisabb megjelenési, bemutatkozási felületet.
Meggyőződésünk, hogy a Magyar Epilepszia Liga országos kongresszusa egyedülálló lehetőséget nyújt
Önök számára, hogy tevékenységüket megismertethessék a szakterület legfőbb képviselőivel. Ezennel
tisztelettel hívjuk Önöket, legyenek ennek, a szakma számára kiemelten fontos eseménynek
támogatói.
A Magyar Epilepszia Liga vezetősége nevében szeretettel várunk érdeklődésüket!
Prof. Fogarasi András
a MEL elnöke

Arany fokozatú támogatói csomag
(Mobil applikáció)









A konferencia mobil applikációjának kizárólagos támogatója
az előadó teremben roll-up-os megjelenés (roll-up-ot szponzor
biztosítja)
cég logójának feltüntetése a weblapon, programfüzetben,
konferencia teremben
A5 méretű egész oldalas hirdetés a programfüzetben
8 m2 kiállítási terület
2 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában
4 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő)
45 perces céges előadás tartása
A támogatói csomag díja: 950 ezer Ft+ÁFA

Ezüst fokozatú támogatói csomag #1
(Konferencia táska)





 Konferencia táska támogatója /logó
megjelenítése a táskán egy színnel/
 cég logójának feltüntetése a
weblapon, programfüzetben,
konferencia teremben
 A5 méretű egész oldalas hirdetés a
programfüzetben
 6 m2 kiállítási terület
1 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában
2 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő)
30 perces céges előadás tartása
A támogatói csomag díja: 650 ezer Ft+ÁFA (ha a táskát a szervezők biztosítják)
A támogatói csomag díja: 450 ezer Ft+ÁFA (ha a táskát a szponzor biztosítja)

Ezüst fokozatú támogatói csomag #2
(Nyakpánt)








Konferencia nyakpánt támogatója /logó megjelenítése a nyakpánton egy színnel/
cég logójának feltüntetése a weblapon, programfüzetben, konferencia teremben
A5 méretű egész oldalas hirdetés a programfüzetben
6 m2 kiállítási terület
1 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában
2 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő)
30 perces céges előadás tartása

A támogatói csomag díja: 650 ezer Ft+ÁFA (ha a nyakpántot és névtartó tokot a
a szervezők biztosítják)
A támogatói csomag díja: 550 ezer Ft+ÁFA (ha a nyakpántot és névtartó tokot a
a szponzor biztosítja)

Bronz fokozatú támogatói csomag
(Általános megjelenés)




cég logójának feltüntetése a weblapon, programfüzetben, konferencia teremben
A5 méretű egész oldalas hirdetés a programfüzetben
1 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában
A támogatói csomag tetszőleges számú cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 300 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, kifejezetten a kávészünet területén. Kiállítási terület bármely cég számára igényelhető.
Azon cégek, akik a meghirdetett támogatói csomagokat is választottak, előnyt élveznek az elhelyezés
során. A helyszín adottságai miatt a 6 m2-es standhelyet csak a fő támogatóknak tudunk biztosítani.
A kiállítói hely bérleti díja:
4 m2 –es terület: 250 000 Ft + ÁFA
A standhely a következőket tartalmazza: kijelölt terület, 1 asztal, 2 szék, 1 szemetes, 1 db 230V-os
csatlakozási lehetőség, a cég logójának feltűntetése a rendezvény weblapján és a programfüzetben,
valamint egy fő díjmentes részvétele. A kiállítói jelentkezési lapot kérjük visszaküldeni a lent megadott
elérhetőségek egyikére legkésőbb 2018. február 28-ig.

Hirdetési lehetőség
Egy oldalas színes hirdetés a programfüzetben A5 méretben

100 000 Ft +ÁFA

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

100 000 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 2018. február 28-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
és a hirdetési díjak befizetésének határideje 2018. március 15. 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
2018. március 15-ig a szervezők számlájára beérkezett. A megrendelt kiállítási terület díjmentesen
2018. február 28-ig mondható vissza. Február 28. után a teljes terület díja fizetendő.
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