
XLVII. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK ORSZÁGOS KONGRESSZUSA 
2016. JÚNIUS 1-3. ETO PARK HOTEL GYŐR 

 
Tisztelt Hölgyem /Uram! Kedves Kollégák! 
 
Rendezvényünkön 800-1500 szakdolgozó részvételére számítunk. Tájékoztatót a tudományos programról a 
www.convention.hu oldalon talál. 
A kongresszus szakmai szervezője Csordás Adrienn, győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház ápolási 
igazgatója. A technikai lebonyolítást Bagdi Károly, a Convention Budapest Kft. ügyvezető igazgatója irányítja. 
 
Szeretettel várjuk cégüket rendezvényünkön. Szeretnénk Önöknek támpontot adni, megkönnyíteni, 
elősegíteni esetleges sikeres kongresszusi részvételüket. Kérjük, tekintsék át tájékoztatónkat. 
A kongresszuson igénybe vehető szolgáltatások árai:  
 
I. Gyógyszer- és orvosi műszerkiállítás 
   2 napos kiállítói alapterület: ára 60.000 HUF / 1 m2. Minimálisan igényelhető: 
   5 m2 (2,5m széles x 2 m mély stand installáció nélkül, egy asztallal, 2 székkel). 
 
II. Lehetséges támogatások, szponzorációk: 

1.  Főszponzori cím (nem kizárólagos):  2.000.000 HUF 

    (A megjelenő nyomtatványokban 1 oldal hirdetési lehetőség, 10 m2 ingyenes kiállítói terület. A cég  
    5 munkatársának díjmentes regisztrációja. A cég zászlójának elhelyezése a kongresszusi termekben, a cég 
    szóróanyagának elhelyezése a kongresszusi dossziéban. Logo a névkitűzőn, a táskán és a bankett  
    meghívóján látható. 30 perc előadás frekventált helyen a programban) 
 
2. Szponzori cím: 1.200.000 HUF 
    (A megjelenő nyomtatványokban 1 oldal hirdetési lehetőség, 6 m2 ingyenes 
    kiállítói terület. A cég 3 munkatársának regisztrációja ingyenesen minden  
    programra a vezetőségi vacsora kivételével. Logo látható a névkitűzőn. 15 perc előadás a programban.) 
 
3. Kiemelt támogatói cím:  800.000 HUF 
    ( A megjelenő nyomtatványokban 1 oldal hirdetési lehetőség, 5 m2 ingyenes 
    kiállítói terület. A cég 3 munkatársának regisztrációja. Logo a névkitűzőn látható.) 
 

Fenti tételek a számlán megbontásra kerülnek a reklámtörvény előírásai szerint. 
 
4. Hirdetés a programfüzetben:  
  - borító oldal:  300.000 HUF 
  - belső oldal:   150.000 HUF (színes) 
 
5. Előadások a szakmai programban:  
 - 60’: 1.200.000 Ft 
 - 30’:    750.000 Ft 
 - 15’:    450.000 Ft 
 
6. Résztvevők egyedi támogatása: a cég döntése szerint.  

Minden egyes résztvevő támogatásáról költségátvállaló nyilatkozatot kérünk. (Regisztrációs lap hátoldala.) 
 
III. Szponzorált szimpózium 
Kérem, hogy ezen igényük alapján kérjék külön tájékoztatónkat. 
Minden kiállítónkkal, támogatónkkal szerződést kötünk. A kitöltött kiállítói űrlapokat kérem, e-mailben 
küldjék vissza. A visszaérkezési sorrendnek megfelelően elküldjük a kiállítói terület alaprajzát, melyen 
bejelölhetik kiállítói standjuk helyét, melyet véglegesnek tekintünk. 
 
A továbbképzés időtartama 2,5 nap: szerda - csütörtök - péntek. Standépítés kedd délután várható. 
 
A fenti szolgáltatások árai nettó árak. Tekintettel a rendelkezésre álló korlátozott mennyiségű kiállítói 
területre, nem áll módunkban a kiállítói díjakból kedvezményt adni. Kiállítóink számára a regisztráció 
kötelező. Kiállítói standonként 2 fő regisztrációja díjmentes, ezen felüli létszám esetén a kiállítói regisztrációs 
díj kötelező. (Szponzorainkkal külön megállapodást kötünk.) Kollégáik számára ellátást a kiállítói  
regisztrációs lapon kérhetnek. Szíves írásbeli jelentkezésüket a mellékelt kiállítói űrlapon várjuk. Egyéb 
információval  készséggel állunk  rendelkezésükre. 
 
A továbbképzésen nem kiállító gyógyszer- és orvosi műszerforgalmazó cégek munkatársai számára 
külön regisztrációs lapot küldünk. Kérjük, ezen igényüket jelezzék nekem a kbagdi@convention.hu 
címen. 
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Támogatásukban bízva, köszönettel: 
 
 
 
Csordás Adrienn    Bagdi Károly 
ápolási igazgató    ügyvezető igazgató 
PAMOK     Convention Budapest Kft. 
E-mail cím: apolasit@petz.gyor.hu     E-mail cím: kbagdi@convention.hu 
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