V. STROKE SZAKDOLGOZÓI VÁNDORGYŰLÉS
NOVOTEL SZEGED HOTEL
2021. szeptember 17-18.

Támogatói csomagajánlatok
➢ Kiemelt támogató: 600 000 Ft + Áfa
- 10 perces szimpózium a konferencia programjába illesztve
- „Kiemelt támogatóként” megjelenés a konferencia programfüzetben
- 4 fő kedvezményes konferencia részvételi lehetőség.
- exkluzív konferencia táska támogatási lehetőség (logó elhelyezés, a díja a nyomdai
költségeket nem tartalmazza)
- nyomtatvány elhelyezés a konferencia táskában (A4 vagy A5 méret)

➢ Fő támogató
400 000 Ft + Áfa
- „Fő támogatóként” megjelenés a konferencia programfüzetben
- a kiállítási területen Fő támogatóként való megjelenés ( installáció és egyéb
felszerelés nélkül)
- 3 fő konferencia részvételi lehetőség kedvezményes részvételi díjjal
- exkluzív konferencia táska támogatási lehetőség (logós jegyzettömb vagy toll
elhelyezésének lehetősége, a díj nem tartalmazza a tárgyak gyártási költségét)
- nyomtatvány elhelyezés a konferencia táskában (A4 vagy A5 méret)
- 20% árengedmény a satellite symposium díjából

➢ Támogató
300 000 Ft + Áfa
- „Támogatóként” megjelenés a programfüzetben
- a kiállítási területen támogatóként való megjelenés( installáció és egyéb felszerelés
nélkül)
- 2 fő konferencia részvételi lehetőség kedvezményes részvételi díjjal
- nyomtatvány elhelyezés a konferencia táskában (A4 vagy A5 méret)

➢ Kiállító
50 000 Ft + Áfa/ m2 (Minimum bérelhető terület 4 m2)
- „Kiállítóként” megjelenés a konferencia programfüzetben
- a megrendelt kiállítási terület bérleti díja tartalmaz, 1 asztal +2 szék installációt
- 1 cégfelirat
- 2 fő konferencia részvételi lehetőség kedvezményes részvételi díjjal
A kiállítási terület értékesítése a megrendelések beérkezésének sorrendjében
folyamatosan történik. A végleges hely kijelölése a többi kiállítói igény
figyelembevételével történik.
A kiállítási standokon víz‐ és csatorna bekötési lehetőség nincs.
A kiállítás nyitvatartási ideje alatt kiállítási‐, felszerelési tárgyainak őrzéséről a
kiállítónak kell gondoskodnia.
A Stroke Szakdolgozói Vándorgyűlés szakmai támogatója 5 éve a
Magyar Stroke Társaság.
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Egyéb megjelenési lehetőségek
Szimpózium
➢ 10 perces szimpózium előadás

200 000 Ft + Áfa

Hirdetések a konferencia programfüzetben
➢ Borító külső hátsó oldal
➢ Borító belső első oldal
➢ Borító belső hátsó oldal
➢ Borító teljes oldal (A5)
➢ Belső fél oldal

60 000 Ft + Áfa
45 000 Ft + Áfa
30 000 Ft + Áfa
25 000 Ft + Áfa
15 000 Ft + Áfa

A hirdetéseket nyomdakész formátumban kérjük leadni, a hirdetési díjak ennek költségeit nem tartalmazzák.

Egyebek
➢ logó a konferencia táska külső oldalán
➢ logós toll a konferencia táskában
➢ logós jegyzettömb a konferencia táskában
➢ promóciós ajándéktárgy a konferencia táskában
➢ promóciós nyomtatvány a konferencia táskában
➢ Badge nyakba akasztható szalag
➢ Helyszíni promóciós anyag kihelyezése
➢ Kávészünet támogatója
➢ Welcome fogadás támogatója

200 000 Ft + Áfa
50 000 Ft + Áfa
50 000 Ft + Áfa
50 000 Ft + Áfa
100 000 Ft + Áfa
200 000 Ft + Áfa
50 000 Ft + Áfa
200 000 Ft + Áfa
500 000 Ft + Áfa

Örömünkre szolgálna Önt és cégét azon szponzorok sorában üdvözölni, akik a
Vándorgyűlésen való részvételükkel, illetve támogatásukkal ismerik el az esemény
megrendezésének és sikeres lebonyolításának a tudományos fontosságát. Vegyen részt az
V. Stroke Szakdolgozói Vándorgyűlésen! Járuljon Ön is hozzá a Vándorgyűlés sikeres
lebonyolításához!
Promóciós szabályok és együttműködési feltételek
A konferencia promóciós felületeinek megrendelése a jelentkezés sorrendjében történik, egyegy megjelenési lehetőség esetében megosztott támogatás is lehetséges.
Az egyes támogatott felületek, események esetében a támogató neve, logó, illetve nagyobb
felület esetén teljes cégnév, ill. tevékenység kiírással történik, kétoldalú megállapodás alapján.
A helyszíni promóciós anyagok kihelyezésére a szervezők külön kiemelt helyet jelölnek ki,
ahová az előre bejelentkezett és engedélyezett anyagok kerülnek. A rendezvény során az
anyagokat munkatársaink folyamatosan rendben tartják., ill. pótolják.

A Stroke Szakdolgozói Vándorgyűlés szakmai támogatója 5 éve a
Magyar Stroke Társaság.
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Jelentkezés módja
Megrendelésüket a honlapról letölthető ’Megrendelő lap kiállítók és támogatók részére’
kitöltése után szíveskedjenek e‐mailben elküldeni a szakdolgozoi@altagra.hu e- mail címre.
A Kiállításhoz kötődő kedvezményes regisztráció
A kiállító cég képviseletében 4, 3, vagy 2 fő számára kedvezményes részvételi díjat
állapítottunk meg. A képviselők bejelentése a kongresszust megelőzően e-mailen történik. A
standon lévő személy/személyek kedvezményes regisztrációs díja 14.000 Ft + ÁFA/fő, ez az
összeg a kiállítási csomag díján felül fizetendő. A regisztrációs díj tartalmazza a szakmai
programokon való részvételt, a napközbeni étkezéseket és kávé szüneteket (3 kávé szünet, 2
ebéd) az esemény teljes időtartama alatt. Nem tartalmazza a vacsorákon való részvételt és a
szállást, amelyeket szintén a szervezői titkárságon keresztül, emailben rendelhetnek meg.
Fizetési feltételek
A megrendelést követően elkészítjük a szerződést. A megrendelt szolgáltatásokól
előlegbekérőt küldünk a megrendelt szolgáltatások összegéről. A befizetést az előleg bekérő
levélen feltüntetett számlaszámra kérjük teljesíteni, a megjelölt határidőig. Az átutalás
beérkezése után előlegszámlát, a rendezvényt követően végszámlát állítunk ki. A
rendezvényeinken nyújtott étel-italfogyasztás, mint természetbeni juttatás után a közterheket
a résztvevőt delegáló cégnek kell megfizetni.
Határidők:
Regisztráció: 2021. augusztus 15.
Tudományos jelentkezés: 2021. július 15.
(előadás/ poszter/ szimpózium)

Szimpózium jelentkezés: 2021. július 1.
Hirdetés megrendelés: 2021. július 1.
Hirdetési anyag nyomdai leadási: 2021. augusztus 15.
Kiállítói jelentkezés határideje: 2021. július 1.
Konferencia Helyszíne: NOVOTEL Szeged Hotel, 6724, Szeged Maros utca 1.
A kiállító helyek felállítása: 2021. szeptember 16-án délután
A kiállító helyek bontása: 2021. szeptember 18- án délután
A kiállítás tervezett nyitvatartása: 2021. szeptember 17. 08:00-tól szeptember 18. 14:00-ig
(A kiállítás nyitvatartási ideje alatt kiállítási‐, felszerelési tárgyainak őrzéséről a kiállítónak kell
gondoskodnia.)
Kérdések esetén készséggel állunk rendelkezésre.
Szervező iroda:
Altagra Szervező és Utazási Iroda Kft., Cím: H-1141 Bp., Cinkotai út 109. fszt. 4.
Kapcsolattartó: Prieszol Éva e-mail: szakdolgozoi@altagra.hu telefon: +36 20 498 22 66
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