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Mutassa be újdonságait, termékeit műszereit a Magyar Stroke 

Társaság és a Magyar Neuroszonológiai Társaság  

2021 évi kongresszusán 

 

Az esemény tudományos jelentősége 

 
A Magyar Stroke Társaság idén XV. alkalommal megrendezésre kerülő, hagyományosan két 
évente tartott konferenciája a hazai neurológia egyik legnagyobb eseménye. Legutóbb 372 
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.).  
A stroke ellátása során számos társszakma együttműködése szükséges a neurológiával (pl.: 
radiológia, idegsebészet, érsebészet, kardiológia, angiológia, rehabilitáció), mely 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. Hagyományosan 
a Magyar Neuroszonológiai Társaság is csatlakozik a programhoz XII. konferenciájával. 
Újdonságként a kongresszussal párhuzamosan kerül megrendezésre a tavalyi évről 
elhalasztott Stroke Szakdolgozói Vándorgyűlés. Ez egy unikális lehetőség arra, hogy a 
mindennapi együttműködés megerősödjön a szakdolgozók és orvosok között és hatékony 
csapatmunkává váljon. Szintén újdonság, hogy a korábban már megszokott trombolysis 
tanfolyamot terveink szerint kibővítjük egy hiperakut stroke továbbképző kurzussá, ahol az 
ellátás minden aspektusát át fogjuk tudni tekinteni.  
A Magyar Stroke Társaság és a Magyar Neuroszonológiai Társaság konferenciája kiváló 
lehetőséget biztosít arra, hogy Ön bemutassa termékeit és szolgáltatásait a hazai vascularis 
neurológia szakembereinek. 
Az eseménnyel párhuzamosan megrendezésre kerülő hagyományos és virtuális kiállítás 
megfelelő alkalmat ad arra, hogy kulturált, innovatív körülmények között találkozhasson a 
konferencia résztvevőivel és értekezhessen velük a legújabb fejlesztésekről, termékekről és 
ismeretekről. 

A kongresszus tervezett témái 
✓ Vérzéses stroke 
✓ Kisérbetegségek 
✓ Fiatalakori stroke 
✓ hyperakut stroke kezelési irányelvei 
✓ Képalkotó eljárások 
✓ Esetismertetések 
✓ Stroke centrum beszámolók 
✓ Aneszteziológiai szempontok a stroke ellátásban 
✓ Minőségi indikátorok a stroke ellátásban 
✓ Neurosonologiai Társaság konferenciája 
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Megjelenési lehetőségek, helyszínek 
 

Idén, hibrid módon kerül megszervezésre a konferencia, így adva alkalmat a részvételre 
azoknak is, akiknek csak online módon van lehetőségük csatlakozni a három napos 
eseményhez. A szervezők törekednek arra, hogy szinte ugyanolyan élményt nyújtsanak az 
online résztvevőknek, mint azoknak, akiknek a helyszínen van alkalmuk tapasztalatokat 
szerezni. Ez a szemlélet természetesen a támogató cégek megjelenési lehetőségeire is 
vonatkozik, így egy professzionális, személyre szabható, Virtuális Kongresszus Platformot 
használva fogjuk biztosítani a magas szintű, modern szponzori jelenlétet a virtuális térben is. 
A hagyományos, személyes megjelenésre a szokásos lehetőségeket kínáljuk. A komplett 
szponzori csomagokról a továbbiakban bővebben adunk tájékoztatást.  
 

VIRTUÁLIS Kongresszus Platform 
 

 
 

✓ A PLATFORM NYITÓ FELÜLETÉN A FEJLÉC személyre szabása, maximum 6 tartalommal 
folyamatosan lejátszva a 6 tartalmat. 

✓ MENÜPONTOK KÖZÖTTI VÁLTÁS várakozás felületén LOGO megjelenése, ez a 
megjelenési forma a fejléc személyre szabása után a legfigyelemfelkeltőbb, hiszen a 
látogatók gyakran térnek át más menüpontokra. (maximum 1 LOGO/nap- összesen 3)  
ARANY vagy EZÜST fokozatú támogatóinknak megrendeléseik mellé ingyen biztosítjuk ezt 
a megjelenési formát.  

✓ A KÉPERNYŐ BAL ALSÓ SARKÁN egy LOGO elhelyezése- ebben az esetben bármilyen 
menüpontot tekint meg éppen a látogató, a LOGO fixen, egész nap látható. (maximum 1 
LOGO/ nap- összesen 3)  
ARANY vagy EZÜST fokozatú támogatóinknak megrendeléseik mellé ingyen biztosítjuk ezt 
a megjelenési formát.  

✓ VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁS menüpontban a támogató cégek termékbemutató 
anyagaikat jelenítjük meg letölthető dokumentumok, illetve videok formájában. 
Lehetőség van közvetlen linkek beágyazására is, ami mutathat a cég weboldalára, 

https://youtu.be/vHRpknv5XYM
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közösségi oldalára stb.  A látogató a képernyő jobb oldalán rögzített, minden menüpont 
alatt azonnal használható chat lehetőséggel tud kommunikálni a standon jelen lévő 
kollégával/ képviselővel.  

✓ SZIMPÓZIUMOK az online térben élő adásban kerül bejátszásra minden szimpózium, a 
program részeként, melyek ott visszanézhetőek 90 napig, amennyiben erre a 
támogatónak igénye van. Illetve bármilyen adathordozóra tudjuk rögzíteni a felvételeket.  

✓ LÁTOGATÁSI STATISZTIKÁK minden támogatónak részletes jelentést biztosítunk 
megjelenéseik látogatottságáról. Ez alapján a statisztika alapján fel tudják mérni azt, hogy 
a résztvevők milyen rendszerességgel látogatták virtuális megjelenéseiket vagy nézték 
meg online a szimpóziumokat.  

✓ Kávészünetekben és ebédszünetekben TÁMOGATÓI VIDEÓK lejátszására is adunk 
lehetőséget a konferencia termek mellett a virtuális térben is.  

✓ TÁRSALGÓ ADTA LEHETŐSÉGEK- gyors, azonnali, írásos kommunikáció a résztvevők között.  
✓ Minden online megjelenésénél használhatjuk a platform GAMIFIKÁCIÓS funkcióit, 

ezzel segítjük a képernyő elött tartani az online résztvevőket és maximalizálhatjuk 
az online szponzori megjelenések látogatottságát.  

Minden támogató cégnek INGYENES HOZZÁFÉRÉS adunk az online platformhoz 
 
 

Hotel Forrás, Szeged 

 

 

 

 

 

 
 

✓ KIÁLLÍTÁSI STAND terület több méretben bérelhető, A kiállítási lehetőséget igénybe vevő 

cégek képviselői kedvezményes részvételi díjjal regisztrálhatnak a konferenciára. 

✓ 30 PERCES SZIMPÓZIUM (maximum 4) 

✓ 60 PERCES SZIMPÓZIUM (maximum 4) 

✓ REKLÁM- SZÓRÓANYAG a konferencia táskában elhelyezve 

✓ ROLL UP ELHELYEZÉSE a plenáris és a szekció termekben 

✓ EGYOLDALAS HÍRDETÉS MEGJELENÍTÉSE a kiadványban, színes A4‐es méretben 
✓ legfeljebb 60 MP IMAGE SPOT /hirdetés vetítése a szünetekben.  
✓ A kinyomtatott és a lapozható online KIADVÁNY hátoldalán minden támogató cég logo-ja 

megjelenik és feltüntetjük a támogatói fokozatukat is.  

https://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/szeged/hunguest_hotel_forras/rendezvenyek/
https://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/szeged/hunguest_hotel_forras/rendezvenyek/
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Szponzori Csomagok 

 
Megjelenési Díj Hagyományos tartalom Online tartalom 

44 000 Ft/ m2 Kiállítási terület, installáció nélkül, 
minimum 4 m2 bérelhető 

Virtuális kiállítás megjelenések 
termékbemutató videok, letölthető 
dokumentumok, közvetlen link 
lehetőségek 

1 000 000 Ft 60 perces, párhuzamos 
szekciókban tartott SZIMPÓZIUM 
(maximum 4) 
A HELYEK ELFOGYTAK 

60 perces, párhuzamos szekciókban 
tartott SZIMPÓZIUM (maximum 4) 
Támogatói szimpóziumok, igény 
esetén 90 napig, visszanézhetőek 
minden résztvevőnek. 
A PLATFORM NYITÓ FELÜLETÉN A 
FEJLÉC személyre szabása  

650 000 Ft 30 perces, párhuzamos 
szekciókban tartott SZIMPÓZIUM 
(maximum 4) 
A HELYEK ELFOGYTAK 

30 perces párhuzamos szekciókban 
tartott SZIMPÓZIUM (maximum 4) 
Támogatói szimpóziumok, igény 
esetén 90 napig, visszanézhetőek 
minden résztvevőnek 

150 000 Ft reklám, szóróanyag elhelyezése a 
konferencia táskákban 

digitális reklám, szóróanyag 
elhelyezése virtuális kiállítás felületen. 

150 000 Ft roll‐up elhelyezése a plenáris 
teremben 

digitális roll- up elhelyezése virtuális 
kiállítás felületen 

100 000 Ft roll‐up elhelyezése a szekció 
teremben 

digitális roll- up elhelyezése virtuális 
kiállítás felületen 

200 000 Ft Megjelenés a nyomtatott 
KIADVÁNYBAN hátsó borítólap 
belső oldal vagy első borítólap 
belső oldal, színes A4‐es méretben 

Megjelenés az online, lapozható 
KIADVÁNYBAN hátsó borítólap belső 
oldal vagy első borítólap belső oldal, 
színes A4‐es méretben 

100 000 Ft Megjelenés a nyomtatott 
KIADVÁNYBAN egyoldalas hirdetés, 
színes A4‐es méretben 

Megjelenés az online, lapozható 
KIADVÁNYBAN egyoldalas hirdetés, 
színes A4‐es méretben 

250 000 Ft legfeljebb 60 mp-es image 
spot/hirdetés vetítése a 
szünetekben.  

legfeljebb 60 mp-es image 
spot/hirdetés közvetítése a 
szünetekben 

50 000 Ft • Étkezések asztalain, foglalt tábla 
log-val vagy kis zászló kihelyezése 
maximum 4 alkalom/ 4 cég 

 

200 000 Ft • Gála Vacsora virágdekorációjának 
szponzorálása logóval Gála 
Vacsorán 1 alkalom, tartalmazza a 
virágot.  

 

A fenti árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.  



 

  
Szervezői Titkárság: Altagra Szervező és Utazási Iroda Kft. 

Kapcsolattartó: Prieszol Éva 
Levelezési cím: 1141 Bp., Cinkotai út 109. fsz. 4.  
tel: +36 20 498 22 66 e‐mail: stroke@altagra.hu 

 
Támogatási fokozatok 

 

Arany fokozatú támogató 
min. 1.500.000,- Ft + ÁFA összegű támogatás esetén. 

Lehetőséget adunk a virtuális platform kiemelt felületén 
LOGO megjelenítésére 

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

Lehetőséget adunk a virtuális platform kiemelt felületén 
LOGO megjelenítésére 

 

A szervezők örömmel fogadják a cégek természetben (kongresszusi táska, kitűzők, tollak stb.), 
illetve termékekkel, szolgáltatásokkal történő támogatását is. 
 
Virtuális Kongresszus Platform leírásáról a konferencia honlapján olvashat bővebben. 
https://www.altagra.hu/hu/stroke/  
Lehetőséget adunk támogatóinknak, a platformról általában és a szponzori lehetőségek 
szempontjaiból megismerni a platformot. Kérjük a bemutatóhoz az időpontot egyeztessék a 
Szervezői Titkársággal.  
 
A kiállítói standok felállítása:  
2021. szeptember 15. szerda 12.00‐18.00  
2021. szeptember 16. csütörtök 07.00‐09.00  
A kiállítói standok bontása:  
2021. szeptember 18. szombat 14.30‐tól  
A kiállítás tervezett nyitva tartása:  
2021. szeptember 16. csütörtök 10.00‐18.00  
2021. szeptember 17. péntek 08.00‐19.00  
2021. szeptember 18. szombat 08.30‐13.30 
A virtuális kongresszusi platform tervezett nyitva tartása: 
2021. szeptember 02-től december 18-ig 
 
 
Határidők  
 

✓ online megjelenések beküldési határidő: 2021. augusztus 16-ig 
✓ kiállítói hely bérlése: MEGHOSSZABBÍTVA 2021. augusztus 16-ig  

 
A konferencia kiállítói és támogatói a jelentkezés sorrendjében kerülnek fel a konferencia 
hivatalos weboldalára.  Feltüntetésre kerülnek továbbá a (potenciális) résztvevőknek 
küldendő hírlevelekben, így a konferencia résztvevőknél szélesebb kör is tudomást fog 
szerezni a támogatás tényéről. 
 
 
 

https://www.altagra.hu/hu/stroke/
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Örömünkre szolgálna Önt és cégét azon szponzorok sorában üdvözölni, akik a konferencián 
való részvételükkel, illetve támogatásukkal ismerik el a konferencia megrendezésének és 
sikeres lebonyolításának a tudományos fontosságát. Vegyen részt a Magyar Stroke Társaság 
és a Magyar Neuroszonológiai Társaság közös konferenciáján! Járuljon Ön is hozzá a 
konferencia sikeres lebonyolításához! 
 
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 35.000 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. Nem tartalmazza a 
vacsorákon való részvételt és a szállást, amelyeket szintén a szervezői titkárságon keresztül, 
emailben rendelhetnek meg.  
   
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.  
Az esemény hibrid vagy online módon kerül megrendezésre, a meghatározott díjak mindkét 
megrendezési formára érvényesek.  
A rendezvényeinken nyújtott étel-italfogyasztás, mint természetbeni juttatás után a 
köztehreket a résztvevőt delegáló cégnek kell megfizetni. 
 

Egyéb tudnivalók  
A kiállítási terület értékesítése a megrendelések beérkezésének sorrendjében folyamatosan 
történik. Megrendelésüket a mellékelt ’Megrendelőlap kiállítók és szponzorok részére’ 
kitöltése után szíveskedjenek 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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MEGRENDELŐLAP KIÁLLÍTÓK ÉS SZPONZOROK RÉSZÉRE 

A  Magyar  Stroke  Társaság  XV.  és   a  Magyar  Neuroszonológiai  Társaság  XII.  Konferenciájának 
megrendezését cégünk az alábbi szolgáltatások megrendelésével támogatja: 

 
 Megjelenési Díj Hagyományos tartalom Online tartalom 

 44 000 Ft/ m2 

Kiállítási alapterület installáció nélkül, 

minimum 4 m2 bérelhető, igény: 

m2 

Virtuális kiállítás megjelenések 
termékbemutató videok, letölthető 

dokumentumok, közvetlen link 
lehetőségek 

 150 000 Ft 
reklám, szóróanyag elhelyezése a 

konferencia táskákban 
digitális reklám, szóróanyag elhelyezése 

virtuális kiállítás felületen. 

 150 000 Ft roll‐up elhelyezése a plenáris teremben  

 100 000 Ft roll‐up elhelyezése a szekció teremben  

 200 000 Ft 

Megjelenés a nyomtatott KIADVÁNYBAN 
hátsó borítólap belső oldal vagy első 

borítólap belső oldal, színes A4‐es 
méretben 

Megjelenés az online lapozható 
KIADVÁNYBAN hátsó borítólap belső oldal 
vagy első borítólap belső oldal, színes A4‐

es méretben 

 100 000 Ft 
Megjelenés a nyomtatott KIADVÁNYBAN 

egyoldalas hirdetés, színes A4‐es 
méretben 

Megjelenés az online lapozható 
KIADVÁNYBAN egyoldalas hirdetés, színes 

A4‐es méretben 

 250 000 Ft 
legfeljebb 60 mp-es image spot/hirdetés 

vetítése a szünetekben. 
legfeljebb 60 mp-es image spot/hirdetés 

közvetítése a szünetekben 

 50 000 Ft 
• Étkezések asztalain, foglalt tábla logo val 

vagy kis zászló kihelyezése maximum 4 
alkalom/ 4 cég 

 

 200 000 Ft 
Gála vacsora virágdekorációjának 

szponzorálása logóval Gála Vacsorán 1 
alkalom, tartalmazza a virágot. 

 

A fenti árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.  
 
Cég neve:   
Adószáma:                                                                                                                                                    
Kapcsolattartó személy:  

Számlázási Cím:   

Telefon:   

e‐mail:   
 

Dátum Cégszerű aláírás 
 
 

A nyomtatott betűkkel kitöltött nyilatkozatot kérjük, szíveskedjenek az alábbi címre elküldeni 


