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Mutassa be újdonságait, termékeit, műszereit a Magyar Stroke
Társaság és a Magyar Neuroszonológiai Társaság
2022 évi kongresszusán
Az esemény tudományos jelentősége
A Magyar Stroke Társaság Kongresszusa az érdeklődésre való tekintettel a megszokott
gyakorlattól eltérően az 2022-től évente kerül megrendezésre. A Társaság a soron következő
XVI. Kongresszus házigazdájául a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórházat kérte fel.
A tavalyi szegedi Kongresszuson sikerrel vizsgázott a hibrid rendezés, ezért az idei
Kongresszuson is mind a személyes, mind az online részvételt biztosítani fogjuk, ami az
előadások visszanézhetősége miatt bizonyult nagy sikernek. A hazai neurológia legnagyobb
eseményén legutóbb 351 regisztrált résztvevő volt, köztük számos határon túli magyar és
külföldi vendég.
Ugyancsak a jól bevált gyakorlatnak megfelelően párhuzamosan kerül megrendezésre a Stroke
Szakdolgozói Vándorgyűlés is, a két rendezvénynek helyszínt adó szállodák közelsége
lehetőséget ad az előadások párhuzamos követésére. Tekintettel radiológiai képalkotó és
invazív radiológiai eljárásoknak az akut stroke ellátásban betöltött fontos szerepére, a
Szakdolgozói Vándorgyűlés programját idén a radiográfusok előadásai is színesítik.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően Siófokon is szeretnénk megszervezni a thrombolízis
továbbképző tanfolyamot, valamint újdonságként a rekanalizáció indikációjának felállításáról
és a komplikált stroke esetek gondozásáról, prevenciójáról is tervezünk továbbképzést.
Programjában magas színvonalon felöleli a stroke-ellátás teljes spektrumát (megelőzés,
diagnosztika, invazív és nem invazív akut ellátás, rehabilitáció, kommunikáció stb.).
Az akut stroke ellátás sarokköve a gyors és pontos képalkotó diagnosztika, mellyel kiemelten
szeretnénk a Kongresszuson foglalkozni. Ugyancsak kiemelt téma lesz a stroke invazív
kezelése, intervenciós neuroradiológiai technikák alkalmazásával.
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 intervenciós neuroradiológiából,
vascularis neurológiából és neuroszonológiából néhány éve licencvizsga megszerzésére is van
lehetőség. Hagyományosan a Magyar Neuroszonológiai Társaság is csatlakozik a programhoz
XIII. konferenciájával, melynek keretében neuroszonológiai továbbképző kurzus is szerepel a
tervezett programban.
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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 kiállítás
megfelelő alkalmat ad arra, hogy kulturált, innovatív körülmények között találkozhasson a
konferencia résztvevőivel és értekezhessen velük a legújabb fejlesztésekről, termékekről és
ismeretekről.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Képalkotó módszerek
Neurointervenció az akut ischémiás stroke ellátásában
Speciális stroke esetek (disszekció, migrén, genetika, fiatalkori stroke)
Preventió
Vérzéses stroke
Post-stroke állapotok neurorehabilitációja
Neuroszonológiai Társaság Konferenciája
Új eredmények a preklinikai és klinikai kutatásban, új vizsgálatok
Kardiogén stroke, haemostasis zavarai
Stroke – Covid
Stroke és neurogenetika
Neuroimmunológia és stroke
Thrombolysis tanfolyam
Supraaorticus atherosclerosis preventív kezelése: carotis, vertebralis, subclavia stenosis
Acut stroke ellátás: ellátásszervezés, interdiszciplináris kommunikáció, prehospitális ellátás,
akut stroke diagnosztika/képalkotás, therápia indikációjának felállítása
Stroke Centrumok beszámolói: adatközlés, ellátásszervezés, indikátorok, minőségi mutatók
Stroke és epilepszia
Kisérbetegségek
A stroke neuro-otológiai és neuro-opthalmológiai vonatkozásai
Alvászavarok és stroke
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Helyszíni megjelenési lehetőségek

HOTEL AZÚR SIÓFOK

✓ KIÁLLÍTÁSI STAND terület több méretben bérelhető, A kiállítási lehetőséget igénybe vevő
cégek képviselői korlátozott számú 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 (B2, B3 oldal
vagy belső oldalak)
✓ legfeljebb 60 MP IMAGE SPOT /hirdetés vetítése a szünetekben.
✓ A konferencia honlapján minden támogató cég logója megjelenik – egy tetszőleges oldalra
mutató kattintható linkkel - és feltüntetjük a támogatói fokozatukat is.
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Szponzori Csomagok
Díj
55 000 Ft/ m2
1 100 000 Ft

Tartalom
Kiállítási terület, installáció nélkül, minimum 4 m2 bérelhető
60 perces, párhuzamos szekciókban tartott SZIMPÓZIUM (maximum 4)

690 000 Ft

30 perces, párhuzamos szekciókban tartott SZIMPÓZIUM (maximum 4)

150 000 Ft

reklám, szóróanyag elhelyezése a konferencia táskákban

150 000 Ft
100 000 Ft
250 000 Ft
50 000 Ft

•

200 000 Ft

•

roll‐up elhelyezése a plenáris teremben
roll‐up elhelyezése a szekció teremben
legfeljebb 60 mp-es image spot/hirdetés vetítése a szünetekben.
Étkezések asztalain, foglalt tábla logóval vagy kis zászló kihelyezése
maximum 4 alkalom/ 4 cég
Grill party virág-, vagy egyéb dekoráció, roll-up vagy molinó

A fenti árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Támogatási fokozatok
Arany fokozatú támogató

min. 1.500.000,- 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, nyakbaakasztó,
tollak stb.), illetve termékekkel, szolgáltatásokkal történő támogatását is.

A kiállítói standok felállítása:
2022. augusztus 31. szerda 12.00‐18.00
2022. szeptember 1. csütörtök 07.00‐09.00
A kiállítói standok bontása:
2022. szeptember 3. szombat 14.30‐tól
A kiállítás tervezett nyitvatartása:
2022. szeptember 1. csütörtök 10.00‐18.00
2022. szeptember 2. péntek 08.00‐19.00
2022. szeptember 3. szombat 08.30‐13.30
Határidők
✓ kiállítói hely bérlése: 2022. június 15-ig
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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.
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 42.000 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.
A rendezvényeinken nyújtott étel-italfogyasztás, mint természetbeni juttatás után a
közterheket 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 kiállítási standokon a kiállítók vendéglátó tevékenységet csak a szálloda írásos
beleegyezésével folytathatnak. Erre vonatkozó igényét kérjük, jelezze a Konferencia
Titkárságának.
A kiállítási terület rendeltetésszerű használata a Megrendelő feladata, a nem rendeltetésszerű
használatból fakadó esetleges anyagi károkat megtéríteni köteles.
A kiállítás nyitvatartási ideje alatt kiállítási‐, felszerelési tárgyainak őrzéséről a kiállítónak kell
gondoskodnia. A rendezvény időtartama alatt a Konferencia Titkárság a kiállítói területen a
nyitvatartási időn kívül általános biztonsági őrzést biztosít.
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MEGRENDELŐLAP KIÁLLÍTÓK ÉS SZPONZOROK RÉSZÉRE
A Magyar Stroke Társaság XVI. és a Magyar Neuroszonológiai Társaság XIII. Konferenciájának
megrendezését cégünk az alábbi szolgáltatások megrendelésével támogatja:
Díj

Tartalom
Kiállítási alapterület installáció nélkül, minimum 4 m2 bérelhető,



55 000 Ft/ m2




1 100 000 Ft

igény:
m2
60 perces, párhuzamos szekciókban tartott SZIMPÓZIUM

690 000 Ft

30 perces, párhuzamos szekciókban tartott SZIMPÓZIUM








150 000 Ft

reklám, szóróanyag elhelyezése a konferencia táskákban

150 000 Ft

roll‐up elhelyezése a plenáris teremben

100 000 Ft

roll‐up elhelyezése a szekció teremben

250 000 Ft

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



50 000 Ft

Étkezések asztalain, foglalt tábla logóval vagy kis zászló
kihelyezése maximum 4 alkalom/ 4 cég



200 000 Ft

Grill party virág-, vagy egyéb dekoráció, roll-up vagy molinó?

A fenti árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Cég neve:
Adószáma:
Kapcsolattartó személy:
Számlázási Cím:
A számla befogadójának e-mail címe:
Telefon:
e‐mail:

Dátum

Cégszerű aláírás

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