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VI. Klinikai Vizsgálati Konferencia és GCP Tanfolyam 
Tájékoztató és megrendelőlap kiállítók és hirdetők számára 

 
Tisztelt Cégvezető! 
 
2021. szeptember 22-24.  között Siófokon kerül megrendezésre a Magyarországi Klinikai 
Vizsgálatszervezők Társaságának hivatalos rendezvénye, a VI. Klinikai Vizsgálati Konferencia és 
GCP Tanfolyam. 
 
A rendezvény helyszíne idén Siófok, a közvetlenül a Balaton partján fekvő Hotel Yacht Wellnes 
and Business szálloda. A Balaton-part egyik legszebb kilátását kínáló szálloda a siófoki 
vitorláskikötőben található – csendes környezetben, a városközponttól 15 perc sétára. A hotel 
mérete és felszereltsége alapján ideális helyszín a rendezvény számára. A szálloda 
legmodernebb technikai eszközökkel felszerelt, 200 fő befogadására alkalmas konferencia 
központja a legfelső emeleten található, egyedülálló körpanorámával a Balatonra.  
 
redi Flamingó**** Wellness és Konferencia Hotel, amely exkluzív, Balaton parti 
elhelyezkedésével és modern konferencia berendezésével bizonyítottan ideális helyszíne az 
idén hatodik alkalommal megrendezésre kerülő konferenciának. 350 fős nagy 
előadótermével, a kiállítók számára berendezett extra térrel - amely egyben a kávészünetek 
helyszíne is – továbbá a kikapcsolódást szolgáló kül- és beltéri wellness és pihenő tereivel áll a 
rendezvény résztvevőinek rendelkezésére. 
 

  
 
A Konferencia résztvevői a klinikai vizsgálattal foglalkozó szakemberek, a vizsgálói 
helyszíneken, gyógyszergyárakban, klinikai vizsgálatok szervezésével foglalkozó cégeknél 
(CRO-knál), akadémiai, hatósági környezetben vagy egyénileg dolgozó több száz szakember. 
Várható létszámuk: 100-150 fő. 
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Tervezett program 
 
2021. szeptember 22, szerda   
 07:00-tól Kiállítók betelepülése 
 08:00 – 09:00 Regisztráció 
 09:00 – 17:00 GCP Tanfolyam - SZTE által akkreditált 

képzés 
2021. szeptember 23, 
csütörtök  

  

 09:00 – 10:00 Regisztráció 
 10:00 – 17:30 Konferencia  

Előadások, hatósági szekció 
Kerekasztal beszélgetés 

 17:30-tól Kiállítók kitelepülése 
 19:00-tól Gálavacsora 
2021. szeptember 24, péntek   
 09:30 - 11:30 MKVT kávéház/Workshop 

 
Támogatóinknak lehetőséget nyújtunk arra, hogy találkozzanak az esemény résztvevőivel 
helyszíni kiállítás vagy egyéb megjelenés formájában. Mód nyílik a cég image-ének építésére, 
termékek bemutatására. 
 
Örömünkre szolgálna Önt és cégét azon szponzorok sorában üdvözölni, akik részvételükkel 
illetve támogatásukkal ismerik el a konferencia megrendezésének és sikeres lebonyolításának 
fontosságát.  
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MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK 

 

Fizetendő összeg 
(forintban, ÁFA nélkül) 

Szolgáltatás 

100.000,- Ft 

kiállítás a konferencia helyszínén:  

• 4m2 kiállítási alapterület 

•  1 asztal + 2 szék 

• áramforrás  
(a kávészünetek helyszíne is ez a tér) 

Megjegyzés: a standon lévő személy/személyek 
kedvezményes regisztrációs díja 49.000 Ft + ÁFA/fő, 

mely a kiállítási csomagon felül fizetendő  
 

80.000,- Ft 
szóróanyag elhelyezése 

a résztvevőknek átadandó mappában/táskában 
(információs anyag, kiadvány, toll, jegyzetfüzet stb.) 

80.000,- Ft 
egyoldalas hirdetés vagy PR cikk megjelentetése a 

programfüzetben, színes A4-es méretben 

60.000,- Ft 
roll-up elhelyezése az előadóteremben 

maximális szélesség 150 cm 

grátisz 

a fenti megjelenési lehetőségek bármelyikének 
megrendelése esetén a szponzor cég logójának 

megjelentetése a programfüzet hátulján, az 
előadótermi kivetítőn és az esemény weboldalán 

 
A szolgáltatásokat írásban, a mellékelt megrendelőlap kitöltésével lehet megrendelni az alábbi 
címen: 
Vándor Andrea 
ALTAGRA Szervező és Utazási Iroda Kft. 
e-mail: mkvt@altagra.hu 
 
A Kiállításhoz kötődő kedvezményes regisztráció 
A standon lévő személy/személyek kedvezményes regisztrációs díja 49.000 Ft + ÁFA/fő, amely 
a kiállítási csomag díján felül fizetendő. A regisztrációs díj tartalmazza a GCP Tanfolyam és a 
konferencia teljes időtartama alatti, az étkezéseken és a programokon, valamint a 
gálavacsorán való részvételt, nem tartalmazza viszont a szállásköltséget. 
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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 regisztrációs 
díjat megbontjuk konferencia részvételre és étel-italfogyasztásra, mint közvetített 
szolgáltatásra. 
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JELENTKEZÉSI LAP KIÁLLÍTÓK ÉS HIRDETŐK SZÁMÁRA  
 

 
A kiállító/hirdető cég neve:    
 
Számlázási cím: ______________________________________________________________  
 
Adószám: ___________________________________________________________________  
 
Kapcsolattartó személy neve: ___________________________________________________    
 
Telefon: _________________  E-mail:_____________________________________________ 
 
A standon résztvevők neve: _____________________________________________________  
 
Az VI. MKVT Konferencia és GCP Tanfolyam 2021 (Siófok, 2021. szeptember 22-24.) szervezői 
által meghirdetett kiállítói/hirdetői szolgáltatásokból az alábbiakat kívánom megrendelni 
(kérjük, jelölje ’x’-szel a táblázat 3. oszlopában): 
 

4 m2 kiállítási alapterület installáció nélkül 
100.000 Ft 

+ÁFA 
 

Reklám szóróanyag elhelyezése 
a résztvevőknek átadandó információs csomagban 

80.000 Ft 
+ÁFA 

 

egyoldalas hirdetés vagy PR cikk megjelentetése a 
programfüzetben, színes A4-es méretben 

80.000 Ft 
+ÁFA 

 

roll-up elhelyezése az előadóteremben (max 150 cm szélesség) 
60.000 Ft 

+ÁFA 
 

a szponzor cég logójának megjelentetése a Programfüzet hátulján, 
az előadótermi kivetítőn és az esemény weboldalán 

 
grátisz 

 

a standon résztvevő személyek száma (fő) 
49.000 Ft + 

ÁFA/fő 
 

 

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 
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