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Mutassa be újdonságait, termékeit, műszereit és szolgáltatásait 

a Magyar Stroke Társaság és a Magyar Neuroszonológiai Társaság 

2019. évi kongresszusán! 

 

A Magyar Stroke Társaság idén XIV. alkalommal megrendezésre kerülő, hagyományosan 2 évente 

tartott kongresszusa a hazai neurológia egyik legnagyobb eseménye. Legutóbb 323 regisztrált 

résztvevője volt, köztük számos határon túli magyar és külföldi vendéggel. Programjában magas 

színvonalon felöleli a stroke-ellátás teljes spektrumát (megelőzés, diagnosztika, invazív és nem invazív 

akut ellátás, rehabilitáció, kommunikáció stb.). Hagyományosan a Magyar Neuroszonológiai Társaság 

is csatlakozik a programhoz, ez lesz a társaság XI. konferenciája. 

A stroke ellátása során számos társszakma együttműködése szükséges a neurológiával (pl.: radiológia, 

idegsebészet, érsebészet, kardiológia, angiológia, rehabilitáció), ez jelzi a téma interdiszciplináris 

jellegét. Az utóbbi időben forradalmi haladásnak lehettünk tanúi több területen (mechanikus 

thrombectómia, véralvadás gátlás, rehabilitáció), a rendezvényt emiatt is fokozott figyelem kíséri. A 

téma rangját jelzi, hogy vascularis neurológiából és neuroszonológiából néhány éve licencvizsga 

megszerzésére is van lehetőség. 

A kongresszus kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy Ön bemutassa termékeit és szolgáltatásait a hazai 

vascularis neurológia szakembereinek. Az eseménnyel párhuzamosan megrendezésre kerülő kiállítás 

megfelelő alkalmat ad arra, hogy kulturált, nyugodt körülmények között találkozhasson a kongresszus 

résztvevőivel és értekezhessen velük a legújabb fejlesztésekről és ismeretekről. 

 

Kongresszus helyszíne:  Park Inn by Radisson Zalakaros Resort & Spa,  

8749 Zalakaros, Üdülő sor 1. 

 

A kiállító helyek felállítása:  2019. szeptember 18. szerda 12.00‐18.00 

2019. szeptember 19. csütörtök 07.00‐09.00 

 

A kiállító helyek bontása: 2019. szeptember 21. szombat 14.30‐tól 

 

A kiállítás nyitvatartása (tervezett): 

2019. szeptember 19. csütörtök  10.00‐18.00 

2019. szeptember 20. péntek   08.00‐19.00 

2019. szeptember 21. szombat   08.30‐13.30 

 

http://www.altagra.hu/stroke
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Jelentkezési határidő: kiállítóhely bérlésére 2019. július 1‐ig lehet jelentkezni. 

 

Szerezzen elismertséget a Magyar Stroke Társaság és a 

Magyar Neuroszonológiai Társaság közös kongresszusának támogatójaként! 

 

Nyújtson pénzbeli vagy természetbeni támogatást a rendezvény lebonyolításához! 

 

A kongresszus kiállítói és támogatói a jelentkezés sorrendjében kerülnek fel a kongresszus hivatalos 

weboldalára.  Feltüntetésre kerülnek továbbá a (potenciális) résztvevőknek küldendő hírlevelekben, 

így a kongresszus résztvevőknél szélesebb kör is tudomást fog szerezni a támogatás tényéről. 

 

Örömünkre szolgálna Önt és cégét azon szponzorok sorában üdvözölni, akik a kongresszuson való 

részvételükkel, illetve támogatásukkal ismerik el a kongresszuson megrendezésének és sikeres 

lebonyolításának fontosságát. Vegyen részt a Magyar Stroke Társaság és a Magyar Neuroszonológiai 

Társaság közös rendezvényén! Járuljon Ön is hozzá a kongresszus sikeres lebonyolításához! 

 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését a rendezvény iránt, kérjük lépjen kapcsolatba a kongresszus 

titkárságával: 

 

Altagra Szervező és Utazási Iroda Kft. 

Biszkupné Nánási Klára 

2100 Gödöllő, Örösi Pál Zoltán sétány 0172/19 hrsz. 

Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Pf. 417. 

Telefon: 06 28 432 985 

e‐mail: biszkup@altagra.hu,  office@altagra.hu 

www.altagra.hu 
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A kongresszus tervezett témái 

 

• Praehospitális ellátás és stroke ellátás szervezés. Telemedicina a stroke ellátásban  

• Akut stroke ellátás kérdései (Acut endovascularis műtéti ellátás, korszerű képalkotó 

módszerek) 

• Stroke rizikófaktorok, és menedzselésük, preventio 

• Heart and Brain  Kardiogén stroke-ok invazív ellátása. Anticoagulálás a stroke megelőzéséért 

• Intracerebrálisés vérzések, subarachnoideális vérzések, menedzselésük, agyi mikrovérzések  

• Nagy nemzetközi klinikai vizsgálatok 

• A nyaki nagyér revascularisatio aktuális kérdései  

• Vascularis idegsebészet  

• Neuroszonológia  

• Alapkutatás, experimentális preklinikai vizsgálatok, vascularis biológia, stroke genetika   

• Kisérbetegségek, kognitív funkció károsodása 

• Ritka etiológiájú stroke-ok  

• Stroke-rehabilitáció, post stroke állapotok   
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SZOLGÁLTATÁSOK 

A Magyar Stroke Társaság XIV. Kongresszusának és a Magyar Neuroszonológiai Társaság XI. 

Konferenciájának Szervező Bizottsága az alábbiakban felsorolt 

‐ a befizetett összeggel arányos ‐ szolgáltatásokat biztosítja a bemutatkozni kívánó cégek számára: 

Fizetendő összeg 
(forintban és Áfa nélkül) 

Szolgáltatás 

40.000,‐ Ft/m2 
kiállítási alapterület installáció nélkül; 

4 fő kedvezményes részvétele  
minimum rendelhető mennyiség: 4 m2 

150.000,‐ Ft 
reklám szóróanyag elhelyezése 

a résztvevőknek átadandó információs csomagban 

150.000,‐ Ft roll‐up vagy molinó elhelyezése a plenáris teremben 

250.000,‐ Ft 
legfeljebb 60 mp-es image spot/hirdetés 
vetítése a szünetekben (5 alkalommal)  

250.000,‐ Ft 
egyoldalas hirdetés megjelentetése 

a programfüzetben, színes A4‐es méretben 

400.000,‐ Ft 
a hivatalos ‘gála vacsora’ támogatása; 

a támogató cég részéről 2 fő ingyenes részvétele 
a vacsorán 

350.000,‐ Ft 
4m2 

alapterületű épített kiállítási stand; 

4 fő kedvezményes részvétele 

500.000,‐ Ft 
6m2 

alapterületű épített kiállítási stand; 

4 fő kedvezményes részvétele 

500.000,‐ Ft 30 perces szimpózium szervezése 

1.000.000,‐ Ft 60 perces szimpózium szervezése 

 

Támogatási fokozatok 

Arany fokozatú támogató min. 2.000.000,- Ft + ÁFA összegű támogatás esetén 

Ezüst fokozatú támogató min. 1.000.000,- Ft + ÁFA összegű támogatás esetén 

 

A szervezők örömmel fogadják a cégek természetben (kongresszusi táska, kitűzők, tollak stb.), illetve 

termékekkel, szolgáltatásokkal történő támogatását is. 
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A Kiállításhoz kötődő kedvezményes regisztráció 

A kiállító cég képviseletében 4 fő számára kedvezményes részvételi díjat állapítottunk meg. A 

képviselők bejelentése a kongresszust megelőzően e-mailen történik. A standon lévő 

személy/személyek kedvezményes regisztrációs díja 30.000 Ft + ÁFA/fő, ez az összeg a kiállítási csomag 

díján felül fizetendő. A regisztrációs díj tartalmazza a szakmai programokon való részvételt, a 

napközbeni étkezéseket az esemény teljes időtartama alatt. Szállásfoglalás a szálloda honlapján 

keresztül lehetséges. 

 

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 kongresszus 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 kongresszusi részvételre és étel-italfogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. 

 

Egyéb tudnivalók 

A kiállítási terület értékesítése a megrendelések beérkezésének sorrendjében folyamatosan történik. 

Megrendelésüket a mellékelt ’Megrendelő lap kiállítók és szponzorok részére’ kitöltése után 

szíveskedjenek postán vagy e‐mailben elküldeni. 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. 
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MEGRENDELŐ LAP KIÁLLÍTÓK ÉS SZPONZOROK  RÉSZÉRE  
 

A  Magyar  Stroke  Társaság  XIV.  Kongresszusának és   a  Magyar  Neuroszonológiai  Társaság  
XI.  Konferenciájának megrendezését cégünk az alábbi szolgáltatások megrendelésével 

támogatja: 
 

 Fizetendő összeg Szolgáltatás 



 
40.000,‐ Ft/m

2 
….. kiállítási alapterület installáció nélkül; 

4 fő kedvezményes részvétele 
minimum rendelhető mennyiség: 4 m2 

 

 

150.000,‐ Ft 
reklám szóróanyag elhelyezése 

a résztvevőknek átadandó információs csomagban 

 

 

150.000,‐ Ft 
 

roll‐up vagy molinó elhelyezése a plenáris teremben 

 

 

250.000,‐ Ft 
legfeljebb 60 mp-es image spot/hirdetés 
vetítése a szünetekben (5 alkalommal) 

 

 

250.000,‐ Ft 
egyoldalas hirdetés megjelentetése 

a programfüzetben, színes A4‐es méretben 

 

 

400.000,‐ Ft 
a hivatalos ‘gála vacsora’ támogatása 

a támogató cég részéről 2 fő ingyenes részvétele a vacsorán 

 

 

350.000,‐ Ft 
4m2 

alapterületű épített kiállítási stand 

4 fő kedvezményes részvétele 

 500.000,‐ Ft 
6m2 

alapterületű épített kiállítási stand 
4 fő kedvezményes részvétele 

 

 

500.000,‐ Ft 
 

30 perces szimpózium szervezése 

 

 

1.000.000,‐ Ft 
 

60 perces szimpózium szervezése 

 

 

A kiállító/hirdető cég neve:    

Számlázási cím: _____________________________________________________________________ 

Adószám: _________________________________________________________________________  

Kapcsolattartó személy neve: _________________________________________________________    

Telefon: _________________  E-mail:_______________________@ _________________________ 

 

Vállalom, hogy az ALTAGRA Szervező és Utazási Iroda által kiállított előlegbekérő alapján a szolgáltatás 

ellenértékét a megjelölt fizetési határidőig kiegyenlítem. A cég logóját a bejelentkezéssel egy időben 

megküldöm a kiállítás felelősének. 

 

 ________________________ _________________________ 
 Dátum Aláírás 

http://www.altagra.hu/stroke

