
Országos Fül-Orr-Gége Szakdolgozói Vándorgyűlés 
 

Visegrád, 2022. november 10-12.   
 

 

Támogatói jelentkezési lap 

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: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Támogatói nyilatkozat 

Nyilatkozom, hogy a …………………………………………………………………………………… cég a Fül-
Orr-Gége Szakdolgozói Vándorgyűlés rendezvényen az alábbi módon kíván részt 
venni.  

□  Kiemelt támogató:     750.000.-Ft + áfa 

□  Fő támogató:      500.000.-Ft + áfa 

□  Támogató:      400.000.-Ft + áfa 

□  Támogatói promóciós megjelenés a helyszínen: 250.000.-Ft + áfa 

 

A cég képviselői (részükre regisztrációs díj fizetendő):  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

□  Szimpózium: 10 perces szimposium előadás:  250.000.-Ft + áfa 

Téma: ……………………………………………………………………………………………………………… 

□  Hirdetés a konferencia programfüzetében: 

□ - borító külső hátsó oldal:    75.000.-Ft + áfa 

□ - Borító belső első oldal:    60.000.-Ft + áfa 

□ - borítő belső hátsó oldal:    60.000.-Ft + áfa 

□ - belső teljes oldal (A5):    50.000.-Ft + áfa 

□ - belső fél oldal:     30.000.-Ft + áfa 



Országos Fül-Orr-Gége Szakdolgozói Vándorgyűlés 
 

Visegrád, 2022. november 10-12.   
 
 

Határidők: 

Hirdetés megrendelés határideje:   2022. október 20. 

Hirdetési anyag nyomdai leadási határideje:  2022. október 30. 

 

□  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, egy-egy 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. 

 

Fizetési feltételek 

A megrendelt szolgáltatások 100%-a megrendeléskor, a rendezvény kezdetéig fizetendő 

proforma számla alapján, az ott megadott fizetési határidőig (15 nap). A fizetés 

beérkezésekor előlegszámlát, a rendezvényt követően végszámlát állítunk ki, melyet 

partnereink elektronikus úton kapnak meg. 

Dátum: …………………………………………… 

 

……………………………………………      

Megrendelő cég aláírás       


