Támogatói, kiállítói jelentkezési lap
1. Alapadatok, határidők
A Konferencia időpontja és helyszíne: 2022. június 9-11.
Ensana Thermal Hotel, Hévíz
8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 9.
Regisztrációs határidő:

2022. május 31.

Tudományos jelentkezés határideje:

2022. május 2.

Kiállítói jelentkezés határideje:

2022. május 2.

Szervező:

Altagra Kft.
H- 1141 Budapest, Cinkotai út 109. fszt. 4., postacím: 1118
Budapest, Csukló utca 6/A, “felső kapu”
E-mail: onkologia@altagra.hu
Web: https://www.altagra.hu/hu/kekgolyo-2022/

2. A megrendelő cég adatai
Cég neve:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telephely: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postacím:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Képviselő neve, beosztása:……………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Számlázási cím: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adószám: ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Az elektronikus számlát befogadó E-mail cím: …………………………………………………………………………………………….
Egyéb információ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3. Támogatói és/vagy kiállítói nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy a …………………………………………………………………………………… cég a Kékgolyó Napok 2022
Országos Onkológiai Szakdolgozói Továbbképző Konferencia és Kiállítás rendezvényen az alábbi módon
kíván részt venni. A konferencia “Kiállítási és támogatói felhívás”-ban részletezett kiállítói és támogatói
feltételeket és határidőket ismerjük, és azokat elfogadjuk.

□

Kiemelt támogató:

1.000.000.-Ft + áfa

□

Fő támogató:

800.000.-Ft + áfa

□

Támogató:

400.000.-Ft + áfa

□

Kiállító:
Megrendelt kiállítási terület: ………………… m2
Kiállítási terület bérleti díj:
- standard díj:
- egészségügyi szervezet, alapítvány díj:

55.000.-Ft + áfa / m2
40.000.-Ft + áfa / m2

Minden díj csak a megadott kiállítási terület bérleti díját tartalmazza, de nem tartalmaz
kiállítási stand vagy eszköz felépítési, vagy bérleti díjat. A minimum bérelhető kiállítási
terület 4 m2.

□

Szimpózium:
Téma: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Helyszín: Ensana Thermal Hotel, 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 9.
Preferált időpont: 2022. június ..…-én a tudományos program tematikája szerint a
programba illesztve. Az előadás pontos időpontját a tudományos szervezőbizottság a program
beosztása után igazolja vissza.

□

Díj: 10 perces satellite symposium előadás:

250.000.-Ft + áfa

Jelentkezési határidő:

2022. április 25.

Hirdetés a konferencia programfüzetében:

□

- borító külső hátsó oldal:

75.000.-Ft + áfa

□

- Borító belső első oldal:

60.000.-Ft + áfa

□

- borítő belső hátsó oldal:

40.000.-Ft + áfa

□

- belső teljes oldal (A5):

30.000.-Ft + áfa

□

- belső fél oldal:

20.000.-Ft + áfa

A hirdetéseket nyomdakész formátumban kérjük leadni, a hirdetési díjak ennek költségeit nem
tartalmazzák.
Határidők:

□

Hirdetés megrendelés határideje:

2022. május 2.

Hirdetési anyag nyomdai leadási határideje:

2022. május 11.

Marketing és promóciós ajánlat:
Konferencia táska:
a) logó a konferencia táska külső oldalán

200.000.-Ft + áfa

b) logós toll

50.000.-Ft + áfa

c) logós jegyzettömb

50.000.-Ft + áfa

d) promóciós ajándéktárgy

50.000.-Ft + áfa

e) promóciós nyomtatvány

100.000.-Ft + áfa

Badge nyakbaakasztó szalag:

200.000.-Ft + áfa

Helyszíni promóciós anyag kihelyezés:

50.000.-Ft + áfa

Kávészünet támogatója:

250.000.-Ft + áfa

Welcome fogadás támogatója:

550.000.-Ft + áfa

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Promóciós szabályok és együttműködési feltételek
- A konferencia promóciós felületeinek megrendelése a jelentkezés sorrendjében történik, egyegy megjelenési lehetőség esetében megosztott támogatás is lehetséges.
- Az egyes támogatott felületek, események esetében a támogató neve, logo illetve nagyobb
felület esetén teljes cégnév ill. tevékenység kiírással történik, kétoldalú megállapodás alapján.
- A helyszíni promóciós anyagok kihelyezésére a szervezők erre külön kiemelt helyet jelölnek
ki, ahová az előre bejelentkezett és engedélyezett anyagok kerülnek. A rendezvény során
ezeket az anyagokat munkatársaink folyamatosan rendben tartják, ill. pótolják a kihelyezett
készlet erejéig.

□

Egyéb támogatói vállalás, együttműködés:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Szállás és étkezés
Szállás: Ensana Thermal Hotel, 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 9.
Szállásfoglalás határideje:

2022. május 15.

Fizetési határidő:

2022. május 31.

Szállás árak:

Egyágyas szobában:

30.530.-Ft/fő/éj

Kétágyas szobában:

23.930.-Ft/fő/éj

A szállásárak tartalmazzák az 5%-os áfát, a büféreggelit, és egy félpanziós főétkezést. A parkolás
1500 Ft/éj/auto.
Szállást kérek

□

(Az igényelt szobatípust, létszámot, és az éjszakák számát kérjük megjelölni.)

Név/Nevek: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szobatípus:

□

Egyágyas szoba

□

Kétágyas szoba

Éjszakák száma:

Szobatárs:…………………………………………………………………………………………………
2022. június 9-11. / 2 éj

□

2022. június 9-10. / 1 éj

□

2022. június 10-11. / 1 éj
Étkezés:

□

2022. június 9-11. – 2 főétkezés, 4 kávészünet

29.000,-Ft/fő

2022. június 9-10. – 1 főétkezés, 3 kávészünet

18.000,-Ft/fő

2022. június 11. – 1 ebéd, 1 kávészünet

11.000,-Ft/fő

Egyéb igény: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Fizetési feltételek
A vállalt támogatási összeg 50%-a megrendeléskor, a fennmaradó rész 2022. május 31-ig fizetendő
proforma számla alapján. A fizetés beérkezésekor előlegszámlát, a rendezvényt követően végszámlát
állítunk ki, melyet partnereink postai úton kapnak meg.
Dátum: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

……………………………………………………

Megrendelő cég aláírás

Altagra Kft. aláírás

Kékgolyó Napok 2022

