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Támogatói és promóciós felhívás 

 
 
 
 

1. Alap adatok 
A vándorgyűlés időpontja és helyszíne:  2023. április 13-15. 
       Visegrád, Hotel Visegrád 

      2025 Visegrád Rév u. 15. 
 

2. Tudományos szervezők 

 

Prof. Dr. Dr. med. habil. Oberna Ferenc Ph.D. c. egyetemi tanár, Központvezető főorvos 
Országos Onkológiai Intézet 
Dr. Szalai Márta PhD. c. főiskolai docens, osztályvezető főnővér 
Országos Onkológiai Intézet  
Sallai Zsuzsa ápolási igazgató 
Országos Onkológiai Intézet  
 

A szakmai esemény fővédnöke:  Prof. Dr. Polgár Csaba, főigazgató főorvos, 
tanszékvezető egyetemi tanár 
Országos Onkológiai Intézet 
 

3. A vándorgyűlés tudományos programjának témakörei 
 

A szervezők a vándorgyűlés fókuszába a „FOG daganatos megbetegedések kezelése, ápolása, 

rehabilitációja” témát állítják. 

Az előadásokat a FOG szakterületen előforduló daganatos megbetegedések 

- újszerű terápiája 
- ápolási feladatai 
- rehabilitációja 
- betegedukációja  

 
Továbbá: 

- Fejlődési rendellenességek fül-, orr-, gégészeti vonatkozásban 

- Audiológiai fejlesztések, új eljárások, új termékek 
- Új felfedezések, jól bevált kezelések az allergológia területén 
- Betegek táplálása, új tápszerekkel kapcsolatos tapasztalatok 
- Szabadon választott témakörökben várják. 

 
4. A vándorgyűlés küldetésnyilatkozata 

 
- Figyelemfelhívás a szakdolgozói munka jelentőségére, hivatásunk megbecsülésére. 

- Hangsúlyozni, hogy a munkánk nem csak szakma, hanem hivatás és tudomány is egyben. 

- Értéket adni a szakdolgozók munkájának az oktatás, a kutatás és a gyakorlat felhasználásával, 

hivatásuk magas szakmai színvonalon történő művelése és méltó képviselete érdekében. 

- Fórumot teremteni a tudás átadására, ismeretek kicserélésére, felfrissítésére és a közös munkára 

mindazon szakemberek számára, akik a daganatos megbetegedések megelőzése, kezelése, 

diagnosztikája és utógondozása területén tevékenykednek. 

- Információ és tapasztalatcsere a megváltozott szakdolgozói szerepekről. 

- Kapcsolatépítés és együttműködés szakmai és civil szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel. 

- Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011 (XI.29.) NEFMI 

rendelet előírása szerint továbbképző pontok szerzésének lehetőségét biztosítani a szakdolgozók 

számára. 

- Tartalmas idő eltöltése, emberi kapcsolatok építése, rekreáció.   
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5. Támogatási lehetőségek 

 
 
a) Kiemelt támogató       900.000,-Ft + áfa 

- „Kiemelt támogatóként” megjelenés a vándorgyűlés programfüzetében és a honlapon 
- saját brand szerinti résztvevői táska vagy jegyzetfüzet biztosításának lehetősége (gyártási 

költséget nem tartalmaz) 
- 10 perces szimpózium/program a vándorgyűlés programjába illesztve 
- támogatói promóciós megjelenés a helyszínen 
- 1 oldalas hirdetés megjelenése a programfüzetben (A5 méret) 

   

b) Fő támogató        650.000, -Ft + áfa 
- „Fő támogató” megjelenés a vándorgyűlés programfüzetében és a honlapon 

- saját brand szerinti nyakbaakasztó biztosításának lehetősége (gyártási költséget nem tartalmaz) 
- támogatói promóciós megjelenés a helyszínen  
- 1 oldalas hirdetés megjelenése a programfüzetben (A5 méret) 

 

  c) Támogató        500.000,-Ft + áfa 
- „Támogatóként” megjelenés a vándorgyűlés programfüzetében és a honlapon 
- támogatói promóciós megjelenés a helyszínen 
- saját brand szerinti toll biztosításának lehetősége 
- 1 oldalas hirdetés megjelenése a programfüzetben (A5 méret) 

 
d) Támogatói promóciós megjelenés a helyszínen  350.000.-Ft + áfa  

- „Támogatóként” megjelenés a vándorgyűlés programfüzetében és a honlapon 
- támogatói promóciós megjelenés a helyszínen 

 

 
Támogatói promóciós megjelenés a helyszínen - részletek 
 
➢ Helyszín  

Hotel Visegrád, 2025 Visegrád Rév u. 15. 
A helyszínen, az Altagra regisztrációs pult mellett kerül kialakításra a Támogatói promóciós 
bemutatkozó terület. Itt a támogatók lehetőséget kapnak a regisztráción átjutott résztvevők 
megszólítására, részükre ismertető anyagok, promóciós tárgyak átadására. A Támogatói terület a 
rendezvény teljes ideje alatt működik.  
 

   
➢ Előkészítés 

Előkészítési időszak:     2023. április 13. 10.00 – 12.00 
 

Igény esetén, és előzetes egyeztetés alapján kiállítási installáció előző nap délutánjától a helyszínre 
beszállítható. 
 

A résztvevők számára a vándorgyűlés helyszíni regisztrációja 2023. április 13-án 12 órakor nyílik. 
 

 
Szimpózium 

 
Időpont: A tudományos program tematikája szerint a programba illesztve. 
Díjak:  10 perces szimpózium előadás:   300.000,-Ft + áfa 

Jelentkezés határideje:     2023. március 10. 
 

 
Hirdetés 

 
Vándorgyűlés programfüzet (A5 méret) 

- borító külső hátsó oldal     100.000,-Ft + áfa  
- borító belső első oldal     100.000,-Ft + áfa 
- borító belső hátsó oldal     100.000,-Ft + áfa 
- belső teljes oldal       75.000,-Ft + áfa 
- belső ½ oldal      40.000,-Ft + áfa 

 
A hirdetéseket nyomdakész formátumban kérjük leadni, a hirdetési díjak ennek költségeit nem tartalmazzák. 
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Határidők 
- Hirdetés megrendelés határideje:    2023. március 14. 
- Hirdetési anyag nyomdai leadási határideje:  2023. március 21. 

 
Marketing és promóciós lehetőségek 
 

- logózott résztvevői táska biztosítása   300.000,- Ft + áfa 
- logós toll biztosítása     50.000,-Ft + áfa 
- logós jegyzettömb biztosítása   50.000,-Ft + áfa 
- badge nyakbaakasztó szalag biztosítása   200.000,-Ft + áfa 

- helyszíni promóciós anyag elhelyezése  100.000,-Ft + áfa  
 

 
Promóciós szabályok és együttműködési feltételek 

 
A vándorgyűlés 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 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. 
 

 
6.  Jelentkezés módja 
 

A mellékelten található „Támogatói, kiállítói jelentkezési lap” kitöltésével, melyet E-mailben kérünk 
visszaküldeni a fulorrgege@altagra.hu címre. Esetleges kérdéseivel kérjük keresse a Vándorgyűlés titkárságán 

Ersók Nórát a fulorrgege@altagra.hu címen vagy a 70/384-3718-as telefonszámon. 
 

 
7.  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. 

 

 
Reméljük hamarosan Önt is együttműködő, támogató partnereink között köszönthetjük! 
 
 

Amennyiben vándorgyűlésünkkel az ajánlattól eltérő módon kíván együttműködni, támogatói csomagunkat 
rugalmasan alakítjuk, kérem jelezze! A támogatói, kiállítói ajánlattal kapcsolatban felmerülő kérdései esetén 
kollégáimmal együtt készséggel állunk rendelkezésre. 
 
 
Tisztelettel:  
 

Ersók Nóra  
vándorgyűlés titkárság 
 

 
Altagra Kft. 
postacím: H-1118 Budapest, Csukló u 6/A felső kapu 

E-mail: fulorrgege@altagra.hu 
 

A vándorgyűlés hivatalos honlapja: https://www.altagra.hu/hu/ful-orr-gegesz-2023/ 
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