
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Partnerünk! 

2020. április 16-17. között immáron 15. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Epilepszia Liga országos 

kongresszusa. A helyszín, hasonlóan a két évvel ezelőttihez Balatonkenese lesz, ahol a húsvét utáni hétvégén 

kellemes környezetben tudjuk szakmai ismereteinket bővíteni. 

A konferencián különös hangsúlyt fektetünk a legújabb terápiás lehetőségek bemutatására, az ehhez való 

hozzáférés és annak regionális különbségeinek kérdéseire, valamint, hogy a XXI. század eszközei milyen 

megoldást illetve kihívást tartogatnak számunkra mindebben. A konferencián megjelenési lehetőséget kapnak 

a hazai és határon túli munkacsoportok, hogy bemutathassák legfrissebb kutatási eredményeiket.  

A konferencia színvonalát külföldi meghívott előadóink emelik, kiemelt helyen Dr. Beniczky Sándor az Aarhus 

University professzora, a Danish Epilepsy Center vezetője.  

Hasonló nagy érdeklődéssel várjuk a Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság vendégszekciójának előadásait, 

amit 2020-ban az invazív és non-invazív neuromoduláció témái köré igazítunk. 

Bár a szakmai program idén is két napos, a távolabbról érkezőknek javasoljuk, hogy egy nappal hamarabb 

érkezzenek és még egy éjszakát töltsenek el Kenesén, élvezve a tavaszi Balaton szépségét és a Telekom Hotel 

vendégszeretetét. 

Az előadó terem, a kiállítási tér és a kávészünetek egy épületrészben helyezkednek el. Ez a fajta elrendezés 

alkalmat teremt a meglévő kapcsolatok ápolására és új ismeretségek kialakítására, valamint arra, hogy 

partnereinknek biztosíthassuk a lehető legoptimálisabb megjelenési, bemutatkozási felületet. Meggyőződésünk, 

hogy a Magyar Epilepszia Liga országos kongresszusa egyedülálló lehetőséget nyújt Önök számára, hogy 

tevékenységüket megismertethessék a szakterület legfőbb képviselőivel. Ezennel tisztelettel hívjuk Önöket, 

legyenek ennek, a szakma számára kiemelten fontos eseménynek támogatói.  

A Magyar Epilepszia Liga vezetősége nevében minden kedves résztvevőt és kiállítót szeretettel várunk! 

Dr. Fabó Dániel 

a XV. Kongresszus szervezője 
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http://www.epilepszia.hu/
http://eeg-emg.hu/
http://www.epilepszia.hu/


 

Arany fokozatú támogatói csomag  
(Mobil applikáció)  

 A konferencia mobil applikációjának kizárólagos támogatója 

 az előadó teremben roll-up-os megjelenés (roll-up-ot szponzor 

biztosítja) 

 cég logójának feltüntetése a weblapon, programfüzetben, 

konferencia teremben 

 A5 méretű egész oldalas hirdetés a programfüzetben 

 8 m2 kiállítási terület  

 2 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

 4 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő) 

 45 perces céges előadás tartása 

A támogatói csomag díja: 1 MFt+ÁFA   

 

Ezüst fokozatú támogatói csomag #1 
(Konferencia táska) 

 Konferencia táska támogatója /logó 

megjelenítése a táskán egy színnel/ 

 cég logójának feltüntetése a weblapon, 

programfüzetben, konferencia teremben 

 A5 méretű egész oldalas hirdetés a 

programfüzetben 

 6 m2 kiállítási terület  

 1 db szórólap elhelyezése a konferencia 

táskában 

 2 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő) 

 30 perces céges előadás tartása 

A támogatói csomag díja: 700 ezer Ft+ÁFA (ha a táskát a szervezők biztosítják) 
A támogatói csomag díja: 500 ezer Ft+ÁFA (ha a táskát a szponzor biztosítja) 

 
 
 
 
 

Ezüst fokozatú támogatói csomag #2 
(Nyakpánt)  

 Konferencia nyakpánt támogatója /logó megjelenítése a nyakpánton egy színnel/ 

 cég logójának feltüntetése a weblapon, programfüzetben, konferencia teremben 

 A5 méretű egész oldalas hirdetés a programfüzetben 

 6 m2 kiállítási terület  

 1 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

 2 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő) 

 30 perces céges előadás tartása 

A támogatói csomag díja: 700 ezer Ft+ÁFA (ha a nyakpántot és névtartó tokot a 
szervezők biztosítják) 

A támogatói csomag díja: 600 ezer Ft+ÁFA (ha a nyakpántot és névtartó tokot a 
szponzor biztosítja)  
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Ezüst fokozatú támogatói csomag #3 
(Jegyzettömb és toll)  

 Konferencia jegyzettömb és toll támogatója /jegyzettömböt és tollat a szponzor biztosítja/ 

 cég logójának feltüntetése a weblapon, programfüzetben, konferencia teremben 

 A5 méretű egész oldalas hirdetés a programfüzetben 

 6 m2 kiállítási terület  

 1 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

 2 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő) 

 30 perces céges előadás tartása 

A támogatói csomag díja: 600 ezer Ft+ÁFA (jegyzettömböt és tollat a szponzor 
biztosítja) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bronz fokozatú támogatói csomag  
(Általános megjelenés) 

 cég logójának feltüntetése a weblapon, programfüzetben, konferencia teremben 

 A5 méretű egész oldalas hirdetés a programfüzetben 

 1 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

 

A támogatói csomag tetszőleges számú cég számára választható!  

A támogatói csomag díja: 350 ezer Ft+ÁFA 
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Kiállítási lehetőség 

A fentiekben ismertetett megjelenési formákon kívül természetesen kiállítási területet is kínálunk az érdeklődő 

cégek számára. A kiállítást informálisan, épített egységstandok nélkül kívánjuk megrendezni, kifejezetten a 

kávészünet területén. Kiállítási terület bármely cég számára igényelhető. Azon cégek, akik a meghirdetett 

támogatói csomagokat is választottak, előnyt élveznek az elhelyezés során. A helyszín adottságai miatt a 6 m2-

es standhelyet csak a fő támogatóknak tudunk biztosítani.  

A kiállítói hely bérleti díja: 

4 m2 –es terület: 270 000 Ft + ÁFA  

A standhely a következőket tartalmazza: kijelölt terület, 1 asztal, 2 szék, 1 szemetes, 1 db 230V-os csatlakozási 

lehetőség, a cég logójának feltűntetése a rendezvény weblapján és a programfüzetben, valamint egy fő 

díjmentes részvétele. A kiállítói jelentkezési lapot kérjük visszaküldeni a lent megadott elérhetőségek egyikére 

legkésőbb 2020. február 28-ig. 

 

Hirdetési lehetőség 

Egy oldalas színes hirdetés a programfüzetben A5 méretben   100 000 Ft +ÁFA 

1 db, max. A4 méretű szórólap elhelyezése a konferencia táskában    100 000 Ft +ÁFA 

Reklámajándék elhelyezése a konferencia táskában    200 000 Ft + ÁFA 

Hirdetési lehetőségek bármely cég számára korlátlanul, mint egyéni megjelenés is elérhető. 
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Jelentkezési, fizetési feltételek 

 

A fenti támogatói csomagokra jelentkezni írásos szándéknyilatkozattal, a szponzori csomag megjelölésével a 

Szervező Irodához intézett levélben lehet 2020. február 28-ig. A támogatói csomagok tartalma a szervezők 

részéről ajánlattételnek minősül. Ennek írásos elfogadása a szponzor részéről a szerződés létrejöttét 

eredményezi. A támogatói csomagok díja az ÁFÁ-t nem tartalmazza. A szponzori és a hirdetési díjak 

befizetésének határideje 2020. március 15. A szervezők fenntartják a jogot és a lehetőséget, hogy a 

meghirdetett támogatói csomagoktól eltérő megállapodást kössenek a szponzorral, amennyiben ez a felek 

kölcsönös érdekeit szolgálják. 

A szándéknyilatkozat megküldése után támogató részéről visszalépés nem lehetséges, mivel az 

ellenszolgáltatást (kommunikációt a résztvevők felé) a szervező iroda azonnal megkezdi. Visszalépésre támogató 

csak abban az esetben jogosult, ha a konferencia szervezője az ajánlatban foglalt szolgáltatásokat a támogatónak 

önhibájából eredően nem biztosítja. Amennyiben a támogató által választott csomag már foglalt, úgy az iroda 

azonnal tájékoztatja partnerét erről, és ebben az esetben más támogatói csomagot ajánlhat fel. 

Kiállítási terület megrendelése esetén a standhely kizárólag akkor foglalható el, ha annak ellenértéke 2020. 

március 15-ig a szervezők számlájára beérkezett. A megrendelt kiállítási terület díjmentesen 2020. február 28-

ig mondható vissza. Február 28. után a teljes terület díja fizetendő.  

 

Jelentkezés, kapcsolatfelvétel 

Diamond Congress Kft. 

Kontakt: Varga Attila 

1255 Budapest, Pf. 48. 

Tel.: 06 1 225 0210 

E-mail: diamond@diamond-congress.hu 

 

www.mel2020.hu 
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Szponzori és kiállítói jelentkezési lap 

 

Cégnév:               

Irányítószám:     Helység:         

Utca:                

Tel.: ________________________________ Adószám:          

E-mail:      Kontakt személy:         

 

1. Szponzori csomagok 

Arany csomag  (Mobil applikáció) 1.000.000 Ft+ÁFA □ 

Ezüst csomag #1 (Konferencia táska) 

 1. a táskát a szponzor biztosítja 500.000 Ft+ÁFA □ 

2. a táskát a szervezők biztosítják 700.000 Ft+ÁFA □ 

Ezüst csomag #2 (Nyakpánt) 

 1. a nyakpántot és tokot a szponzor biztosítja 600.000 Ft+ÁFA □ 

2. a nyakpántot és tokot a szervezők biztosítják 700.000 Ft+ÁFA □ 

Ezüst csomag #3 (Jegyzettömb és toll) 

 a jegyzettömböt és a tollat a szponzor biztosítja 600.000 Ft+ÁFA □ 

Bronz csomag (Általános megjelenés) 350.000 Ft+ÁFA □ 

2. Kiállítás  

4 m2 –es terület         270 000 Ft+ÁFA         □ 
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3. Hirdetési lehetőség 

Egy oldalas színes hirdetés A5 méretben a programfüzetben 100.000 Ft+ÁFA         □ 

A4 méretű szórólap a konferencia táskában  100.000 Ft+ÁFA         □ 

Reklámajándék elhelyezése a konferencia táskában  200.000 Ft+ÁFA         □ 

 

A fenti támogatói csomagokra a jelentkezni ezen jelentkezési lap kitöltésével, írásos formában, a 

szponzori/kiállítói csomag megjelölésével a Szervező Irodához intézett levélben lehet 2020. február 28-ig. A 

támogatói csomagok tartalma a szervezők részéről ajánlattételnek minősül. Ennek írásos elfogadása a szponzor 

részéről a szerződés létrejöttét eredményezi. A támogatói csomagok díja az ÁFÁ-t nem tartalmazza. A szponzori 

és a hirdetési díjak befizetésének határideje 2020. március 15. A szervezők fenntartják a jogot és a lehetőséget, 

hogy a meghirdetett támogatói csomagoktól eltérő megállapodást kössenek a szponzorral, amennyiben ez a 

felek kölcsönös érdekeit szolgálják. 

A jelentkezési lap megküldése után támogató részéről visszalépés nem lehetséges, mivel az ellenszolgáltatást 

(kommunikációt a résztvevők felé) a szervező iroda azonnal megkezdi. Visszalépésre támogató csak abban az 

esetben jogosult, ha a konferencia szervezője az ajánlatban foglalt szolgáltatásokat a támogatónak önhibájából 

eredően nem biztosítja. Amennyiben a támogató által választott csomag már foglalt, úgy az iroda azonnal 

tájékoztatja partnerét erről, és ebben az esetben más támogatói csomagot ajánlhat fel. 

Kiállítási terület megrendelése esetén a standhely kizárólag akkor foglalható el, ha annak ellenértéke 2020. 

március 15-ig a szervezők számlájára beérkezett. A megrendelt kiállítási terület díjmentesen 2020. február 28-

ig mondható vissza. Február 28. után a teljes terület díja fizetendő.  

 

Alulírott kijelentem, hogy a szponzori és kiállítási csomagok tartalmát valamint a részvétel 

feltételeit ismerem és elfogadom. 

 

Dátum: _____________________________   ___________________________________ 

         Cégszerű aláírás és bélyegző 

 

Jelentkezés, kapcsolatfelvétel 

Diamond Congress Kft. 

Kontakt: Varga Attila 

1255 Budapest, Pf. 48. 

Tel.: 06 1 225 0210 

E-mail: diamond@diamond-congress.hu 

www.mel2020.hu 
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