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TÁMOGATÓI, KIÁLLÍTÓI FELHÍVÁS 

 

Tisztelt Támogatónk! 

 

2022 őszén immáron hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Stroke Szakdolgozói 

Vándorgyűlés, mely kiváló lehetőséget biztosít Önnek, hogy bemutassa termékeit és 

szolgáltatásait a hazai stroke ellátás Szakdolgozóinak. Az esemény célja fórumot teremteni a 

tudás átadására, ismeretek kicserélésére, a közös munkára mindazon szakdolgozók, 

szakemberek számára, akik a stroke megbetegedések prevenciója, kezelése és rehabilitációja 

területen tevékenykednek. A rendezvény szakmai szervezője a Somogy Megyei Kaposi Mór 

Oktató Kórház, várható résztvevői létszáma 110-130 fő. 

 

A tavaly jól bevált gyakorlatnak megfelelően az eseménnyel párhuzamosan, a közeli Azúr 

Hotelben, kerül megrendezésre a Magyar Stroke Társaság XVI. Kongresszusa és a Magyar 

Neuroszonológiai Társaság XIII. Konferenciája, így alkalom nyílik arra, hogy az események 

résztvevői közös programokon vegyenek részt. Ez egy unikális lehetőség a szakdolgozók és 

orvosok számára egyaránt, egy jó alkalom az együttműködés erősítésére és a közös 

gondolkodásra.  

 

A VI. Stroke Szakdolgozói Vándorgyűlés Fővédnöke 

Prof. Dr. Bajzik Gábor 

Centrumvezető főorvos - Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Képalkotó 

Diagnosztikai Centrum 

 

Tudományos szervezők: 

 

Prof. Dr. Repa Imre 

Egyetemi tanár, Stratégiai Vezető – Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 

 

Prof. Dr. Nagy Ferenc 

Osztályvezető főorvos – Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház/Neurológiai Osztály 

 

Dr. Vajda Zsolt 

Egységvezető – Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház/Neurovaszkuláris és 

Intervenciós Egység 

 

Kovács Zsoltné 

Szakdolgozói vezető – Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház/Neurológiai Osztály 

 

Farkas Andrea 

Onkoradiológiai szakdolgozói vezető – SM KMOK Dr. Baka József Diagnosztikai, 

Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központ 
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Tervezett témakörök  

 

➢ Stroke helyzet Magyarországon 

➢ A szűrőprogramok jelentősége 

➢ A rizikófaktorok jelentősége a stroke megelőzésében 

➢ Másodlagos stroke megelőzés 

➢ Miért fontos az ultrahangvizsgálat a stroke megelőzésében? 

➢ Ha egy betegnél stroke gyanúja áll fenn, hívjon mentőt! 

➢ Pitvarfibrilláció és a stroke 

➢ Agyvérzések és ellátásuk 

➢ Thrombectomia akut stroke-ban 

➢ Thrombectomia – nyaki erek stent PTA-ja, teendők stent PTA során 

➢ Véralvadásgátlók, vérzéses szövődmények ellátása 

➢ Véralvadásgátló, thrombolysis szövődményei, gastrointestinális vérzések ellátása 

➢ Gyakorlati tudnivalók stroke esetén 

➢ Stroke betegek táplálása, gondozása 

➢ Stroke-on átesett betegek rehabilitációja 

➢ Stroke diagnosztikai lehetőségei 
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Támogatói csomagajánlatok 
 

➢ Kiemelt támogató:  600 000 Ft + Áfa 

- 10 perces szimpózium a konferencia programjába illesztve 

- Kiállítás a konferencia helyszínén: 

• 6m2 kiállítási alapterület: 1 asztal, 2 szék, áramforrás 

• 4 fő kedvezményes konferencia részvételi lehetőség. Megjegyzés: a standon 

lévő személy(ek) kedvezményes regisztrációs díja 25.000 Ft + ÁFA/fő, mely 

a kiállítási csomagon felül fizetendő és étkezést tartalmaz, szállást viszont 

nem tartalmaz  

- „Kiemelt támogatóként” megjelenés a konferencia programfüzetben logóval 

- Exkluzív konferencia táska támogatási lehetőség (logó elhelyezés, a díja a nyomdai 

költségeket nem tartalmazza) 

- Nyomtatvány elhelyezés a konferencia táskában (A4 vagy A5 méret) 

 

 

➢ Fő támogató  400 000 Ft + Áfa 

- Kiállítás a konferencia helyszínén: 

• 4m2 kiállítási alapterület: 1 asztal, 2 szék, áramforrás 

• 3 fő kedvezményes konferencia részvételi lehetőség. Megjegyzés: a standon 

lévő személy(ek) kedvezményes regisztrációs díja 25.000 Ft + ÁFA/fő, mely 

a kiállítási csomagon felül fizetendő és étkezést tartalmaz, szállást viszont 

nem tartalmaz  

- „Fő támogatóként” megjelenés a konferencia programfüzetben logóval 

- Saját brand szerinti nyakbaakasztó biztosítása (gyártási költséget nem tartalmaz) 

- Nyomtatvány elhelyezés a konferencia táskában (A4 vagy A5 méret) 

 

 

➢ Támogató  300 000 Ft + Áfa  

- „Támogatóként” megjelenés a konferencia programfüzetében logóval 

- Kiállítás a konferencia helyszínén: 

• 4m2 kiállítási alapterület: 1 asztal, 2 szék, áramforrás 

• 2 fő kedvezményes konferencia részvételi lehetőség. Megjegyzés: a standon 

lévő személy(ek) kedvezményes regisztrációs díja 25.000 Ft + ÁFA/fő, mely 

a kiállítási csomagon felül fizetendő és étkezést tartalmaz, szállást viszont 

nem tartalmaz  

- Nyomtatvány elhelyezés a konferencia táskában (A4 vagy A5 méret) 

 

➢ Kiállító  50 000 Ft + Áfa/ m2 (Minimum bérelhető terület 4 m2) 

- „Kiállítóként” megjelenés a konferencia programfüzetben 

- A megrendelt kiállítási terület bérleti díja tartalma: 1 asztal, 2 szék, áramforrás 
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- 2 fő kedvezményes konferencia részvételi lehetőség. Megjegyzés: a standon lévő 

személy(ek) kedvezményes regisztrációs díja 25.000 Ft + ÁFA/fő, mely a kiállítási 

csomagon felül fizetendő és étkezést tartalmaz, szállást viszont nem tartalmaz 

 

A kiállítási terület értékesítése a megrendelések beérkezésének sorrendjében folyamatosan 

történik. 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. 

 

 

Egyéb megjelenési lehetőségek 

 

Szimpózium 

➢ 10 perces szimpózium előadás      200 000 Ft + Áfa 

 

Hirdetések a konferencia programfüzetben  

➢ Borító külső hátsó oldal      100 000 Ft + Áfa 

➢ Borító belső első oldal      75 000 Ft + Áfa 

➢ Borító belső hátsó oldal      75 000 Ft + Áfa 

➢ Belső teljes oldal (A5)      50 000 Ft + Áfa 

➢ Belső fél oldal       30 000 Ft + Áfa 

 

A hirdetéseket nyomdakész formátumban kérjük leadni, a hirdetési díjak ennek költségeit 

nem tartalmazzák. 

 

Helyszíni megjelenés 

 

➢ Promóciós nyomtatvány a konferencia táskában   100 000 Ft + Áfa 

➢ Helyszíni promóciós anyag kihelyezése    50 000 Ft + Áfa 

➢ Roll-up kihelyezése       75 000 Ft + Áfa 

 

Amennyiben a rendezvényt az ajánlattól eltérő módon kívánja támogatni, támogatói 

csomagunkat rugalmasan alakítjuk, kérem jelezze igényeit! 

 

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

Vándorgyűlésen való részvételükkel, illetve támogatásukkal ismerik el az esemény 

megrendezésének és sikeres lebonyolításának fontosságát. Vegyen részt a VI. Stroke 

Szakdolgozói Vándorgyűlésen és járuljon Ön is hozzá a Vándorgyűlés sikeres 

lebonyolításához! 
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Promóciós szabályok és együttműködési feltételek 

 

A konferencia promóciós felületeinek megrendelése a jelentkezés sorrendjében történik, egy-

egy megjelenési lehetőség esetében megosztott támogatás is lehetséges. 

Az egyes támogatott felületek, események esetében a támogató neve, logó, illetve nagyobb 

felület esetén teljes cégnév, ill. tevékenység kiírással történik, kétoldalú megállapodás alapján. 

A helyszíni promóciós anyagok kihelyezésére a szervezők külön kiemelt helyet jelölnek ki, 

ahová az előre bejelentkezett és engedélyezett anyagok kerülnek. A rendezvény során az 

anyagokat munkatársaink folyamatosan rendben tartják, ill. pótolják.  

 

Jelentkezés módja 

 

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

szíveskedjenek e‐mailben elküldeni a szakdolgozoi@altagra.hu e- mail címre. 

 

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 kiállításhoz kapcsolódó részvételi költséget megbontjuk konferencia részvételre 

és étel-italfogyasztásra, mint közvetített szolgáltatásra. 

 

Határidők: 

 

Szimpózium jelentkezés: 2022. július 15. 

Hirdetés megrendelés: 2022. augusztus 1. 

Hirdetési anyag nyomdai leadási: 2022. augusztus 12. 

Kiállítói jelentkezés határideje: 2022. augusztus 1. 

 

Konferencia Helyszíne: Yacht Business&Wellness Hotel Siófok 

 

A kiállító helyek felállítása: 2022. szeptember 1-én délután 

A kiállító helyek bontása: 2022. szeptember 3- án délután 

 

A kiállítás tervezett nyitvatartása: 2022. szeptember 2. 08:00-tól szeptember 3. 14:00-ig 

 

(A kiállítás nyitvatartási ideje alatt kiállítási‐, felszerelési tárgyainak őrzéséről a kiállítónak kell 

gondoskodnia.) 
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Reméljük hamarosan Önt és cégét is együttműködő, támogató partnereink között 

köszönthetjük. Amennyiben konferenciánkkal az ajánlattól eltérő módon kíván együttműködni, 

kérjük, szíveskedjen lenti elérhetőségeink egyikén kapcsolatba lépni velünk.  

 

Kérdések esetén készséggel állunk rendelkezésre. 

 

Szervező iroda:  

 

Altagra Szervező és Utazási Iroda Kft.,  

 

Cím: H-1141 Bp., Cinkotai út 109. fszt. 4.  

 

Kapcsolattartó: Ersók Nóra (+36 70 384 37 18) és Vándor Andrea (+36 20 498 22 66)  

 

e-mail: szakdolgozoi@altagra.hu  
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Megrendelő lap kiállítók és támogatók részére 
 

A VI. Stroke Szakdolgozói Vándorgyűlés megrendezését cégünk az alábbi szolgáltatások 

megrendelésével támogatja: 

 

X Megrendelési díj Tartalom 

 600 000 Ft + Áfa Kiemelt Támogatói Csomag 

 400 000 Ft + Áfa Fő Támogatói Csomag 

 300 000 Ft + Áfa Támogatói Csomag 

 50 000 Ft + Áfa/ m2 Kiállító Csomag (Minimum bérelhető terület 4m2) 

 200 000 Ft + Áfa 10 perces szimpózium előadás 

 100 000 Ft + Áfa Hirdetés a programfüzetben Borító külső hátsó oldal 

 75 000 Ft + Áfa Hirdetés a programfüzetben Borító belső első oldal 

 75 000 Ft + Áfa Hirdetés a programfüzetben Borító belső hátsó oldal 

 50 000 Ft + Áfa Hirdetés a programfüzetben Belső teljes oldal (A5) 

 30 000 Ft + Áfa Hirdetés a programfüzetben Belső fél oldal 

 100 000 Ft + Áfa Promóciós nyomtatvány a konferencia táskában 

 75 000 Ft + Áfa Roll-up kihelyezés 

 50 000 Ft + Áfa Helyszíni promóciós anyag kihelyezése 

 

Cég neve: ……………………………………………………………………………………...   

Adószáma: …………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                   

Kapcsolattartó személy: ……………………………………………………………………… 

Számlázási cím: ……………………………………………………………………………….  

Telefon: ………………………………………………………………………………………..   

E‐mail: ………………………………………………………………………………………..  

Vállalom, hogy az ALTAGRA Kft. által kiállított előlegbekérő alapján a szolgáltatás 

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

időben megküldöm a lenti email címre. 

 

 

 

Dátum:  Cégszerű aláírás 

 

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

 

Szervező iroda: Altagra Szervező és Utazási Iroda Kft.,  

Cím: H-1141 Bp., Cinkotai út 109. fszt. 4. 

Kapcsolattartó: Ersók Nóra (+36 70 384 37 18) és Vándor Andrea (+36 20 498 22 66) 

e-mail: szakdolgozoi@altagra.hu 
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