
 
 
 

Farmakokinetika és Gyógyszermetabolizmus Szimpózium 
 

Galyatető, 2019. április 10-12. 

 

 

Megjelenési lehetőség kiállítók és hirdetők számára 
 

 

Kiállító/hirdető: 1. csomag: 300.000 Ft + ÁFA 

 20 perces előadás tartása a szimpóziumon 

 kiállítás a konferencia helyszínén:  

o 4m2 kiállítási alapterület: 1 asztal, 2 szék, áramforrás 

o Megjegyzés: a standon lévő személy/személyek kedvezményes regisztrációs 

díja 60.000 Ft + ÁFA/fő, mely a kiállítási csomagon felül fizetendő  

 a cég felsorolása logoval a konferencia végleges programját és az előadások 

összefoglalóit tartalmazó kötet hátulján és a szponzortáblán 

 a cég feltüntetése a szimpózium hivatalos honlapján, a konferencia támogatójaként, 

logoval és linkkel 

 

 

Kiállító/hirdető: 2. csomag: 250.000 Ft + ÁFA 

 kiállítás a konferencia helyszínén:  

o 4m2 kiállítási alapterület: 1 asztal, 2 szék, áramforrás 

o Megjegyzés: a standon lévő személy/személyek kedvezményes regisztrációs 

díja 60.000 Ft + ÁFA/fő, mely a kiállítási csomagon felül fizetendő  

 egyoldalas hirdetés a konferencia végleges programját és az előadások összefoglalóit 

tartalmazó kötetben 

 a cég felsorolása logoval a kötet hátulján és a szponzortáblán 

 a cég feltüntetése a szimpózium hivatalos honlapján, a konferencia támogatójaként, 

logoval és linkkel  

  

 

Hirdető: 3. csomag: 150.000 Ft + ÁFA 

 egyoldalas hirdetés a konferencia végleges programját és az előadások összefoglalóit 

tartalmazó kötetben vagy tájékoztató anyag elhelyezése a konferencia táskában 

 a cég felsorolása logoval a kötet hátulján és a szponzortáblán 

 a cég feltüntetése a szimpózium hivatalos honlapján, a konferencia támogatójaként, 

logoval és linkkel 

 

 

 

 



 
 

 

A csomagokat írásban, a mellékelt megrendelőlap kitöltésével kell megrendelni az alábbi 

címen: 

Biszkupné Nánási Klára, ALTAGRA Szervező és Utazási Iroda Kft. 

2100 Gödöllő, Pf. 417. 

Telefon: 06 28 432 985; Fax: 06 28 419 647 

e-mail: office@altagra.hu - homepage: www.altagra.hu 

 

 
 

 

A Kiállításhoz kötődő kedvezményes regisztráció 

 

a standon lévő személy/személyek kedvezményes regisztrációs díja 60.000 Ft + ÁFA/fő, 

amely a kiállítási csomag díján felül fizetendő. A regisztrációs díj tartalmazza a konferencia 

teljes időtartama alatti, az étkezéseken és a programokon való részvételt és az egyágyas 

szobában történő elhelyezést. 

 

Fizetési feltételek 

 

A jelentkezési lapokon feltüntetett adatok alapján a jelentkezéseket visszaigazoljuk, és előleg 

bekérő levelet küldünk. A befizetést az előleg bekérő levélen feltüntetett számlaszámra kérjük 

teljesíteni, a megjelölt határidőig. Az átutalás beérkezése után előlegszámlát, a konferencia 

után pedig végszámlát állítunk ki. A jelentkezési lap kitöltése és a szervezőknek történő 

megküldése megrendelésnek számít – és a megfelelő határidőn belüli lemondás esetét kivéve 

– fizetési kötelezettséget von maga után. 

 

A rendezvényeinken nyújtott étel-italfogyasztás, mint természetbeni juttatás után a 

közterheket a résztvevőt delegáló cégnek kell megfizetni, ezért számlánkon a kiállításhoz 

kapcsolódó részvételi költséget megbontjuk konferencia részvételre és étel-italfogyasztásra, 

mint közvetített szolgáltatásra. 
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JELENTKEZÉSI LAP KIÁLLÍTÓK ÉS HIRDETŐK SZÁMÁRA  
 

Kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lapot küldje vissza az  

Altagra Szervező és Utazási Iroda részére. 

A kiállítás felelőse: Biszkupné Nánási Klára 

Cím: 2100 Gödöllő, Pf. 417.  

Telefon: 06 28 432 985; Fax: 06 28 419 647 

e-mail: office@altagra.hu 

 

A kiállító/hirdető cég neve:   

 

Számlázási cím:   

 

Adószám:   

 

Kapcsolattartó személy neve: ________________________    

 

Telefon: _________________  E-mail:_______________________@ __________________ 

 

A standon részt vevők neve: ________________________    

 

 

A fenti szimpóziumra meghirdetett kiállítói/hirdetői csomagokból az alábbit kívánom 

megrendelni: 

 

1. csomag 300.000,- Ft + ÁFA  

2. csomag 250.000,- Ft + ÁFA  

3. csomag 150.000,- Ft + ÁFA  

Résztvevő 60.000, - Ft + ÁFA/fő   fő 

 

Az ALTAGRA Szervező és Utazási Iroda által kiállított előlegbekérőt a fizetési határidőig 

kiegyenlítem. 

 

 

A cég logóját a bejelentkezéssel egyidőben megküldöm a kiállítás felelősének. 

 

  

 

             

                 Dátum              Cégszerű aláírás 


