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SZPONZORI JELENTKEZÉSI LAP 

NETWORKSHOP 2019 
(Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1.) 

2019. április 24-26. 
 
Cég neve: 
Kapcsolattartó neve: 
Értesítési cím: 
Telefon:    Fax: 
E-mail: 
 
Támogatóként jelentkezünk a konferenciára az 
 I.   Bronzfokozatú támogatóként 600.000 Ft + ÁFA 
 II.  Ezüstfokozatú támogatóként 800.000 Ft + ÁFA 
 III. Aranyfokozatú támogatóként 1.000.000 Ft + ÁFA 
 IV. Gyémántfokozatú támogatóként 2.000.000 Ft + ÁFA 
kategóriáknak megfelelően az ajánlott szolgáltatások közül az alábbiakra tartunk igényt: 
 
I. Bronzfokozatú támogató: 600.000.-Ft + ÁFA 

 1. A szponzor logójának és nevének szerepeltetése a megjelenő nyomtatott anyagokon,  
a konferencia weboldalán, valamint az előkészítés során elektronikusan  
vagy papír alapon kiküldésre kerülő körlevelekben. 

 2. Szakmai/cégbemutató előadás tartása a konferencia ………………szekciójában 
Előadásunk címe: _____________________________________________ 
Az előadó neve: ______________________________________________ 

 3. A cég feltüntetése a konferencia helyszínén elhelyezett szponzori táblán 
 4. Céget, illetve terméket bemutató prospektus elhelyezése a konferenciacsomagban. 
 5. Egy fő ingyenes részvétele a konferencián (a szállásköltséget a szponzor fedezi) 

Résztvevő neve:________________________________________________ 
 
II. Ezüstfokozatú támogató: 800.000.-Ft + ÁFA 

 
A bronzfokozat 1-4. pontja, továbbá 
 
 5. Két fő ingyenes részvétele a konferencián (a szállásköltséget a szponzor fedezi) 

Résztvevők neve:________________________________________________ 
 6. A választott "szekció támogatója" megjelölés feltüntetése a végleges    
 programfüzetben, valamint az adott előadóteremben 
 7. Sajtótájékoztatón reklámanyag elhelyezése 
 8. Egész oldalas reklámlehetőség a konferencia végleges programfüzetében (1.000 pld.). 

  9. 6 m2 kiállítási standterület biztosítása a rendezvény helyszínén. 

 
III. Aranyfokozatú támogató: 1.000.000.-Ft + ÁFA 

Az ezüstfokozat 1-8. pontja, továbbá 
 9. A NETWORKSHOP 2019 „Aranyfokozatú támogatója" cím feltüntetése a  
  nyomtatványokon. 
 10. A szponzor logójának megjelenítése a konferenciáról különböző médiumokban  

megjelenő hirdetéseken. 
 11. 2 szakmai/cégbemutatóű előadás tartása. 

Előadásaink címe: ___________________________________________ 
Az előadóink neve: ____________________________________________ 

 12. Kérjük, hogy a(z) …………. délelőtti/délutáni kávészünet vendéglátójaként tüntessék 
fel cégünket. 

 13. 8-10 m2 kiállítási standterület biztosítása a rendezvény helyszínén. 

 
IV. Gyémántfokozatú támogató: 2.000.000.-Ft + ÁFA 

Az aranyfokozat 1-13. pontja, továbbá 

 13. 12-15 m2 kiállítási standterület biztosítása a rendezvény helyszínén. 

 14. A következő egyéni reklámszolgáltatást kérjük: 
 

Vállaljuk, hogy a szponzori díjat a szervező COMP-REND Kft. számlája alapján átutaljuk. 
 
Kelt,  
 
 
        cégszerű aláírás 



SZPONZORI TÁJÉKOZTATÓ 
a NETWORKSHOP 2019 konferenciára 

(Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1.) 
 

 
A NETWORKSHOP 2019 Program- és Szervezőbizottsága a 2019. április 24-26. között a Széchenyi 
István Egyetemen megvalósítandó 28. konferenciához nyújtott támogatásért a következő 
viszontszolgáltatást ajánlja fel: 
 
I. Bronzfokozatú támogató: 600.000.-Ft +ÁFA támogatási összeg fejében: 
1. A szponzor logójának és nevének szerepeltetése a megjelenő nyomtatott anyagokon, a konferencia 

weboldalán, valamint az előkészítés során elektronikusan vagy papír alapon kiküldésre kerülő 
körlevelekben. 

2. Előadás tartása a konferencia megfelelő szekciójában.  
3. A cég feltüntetése a konferencia helyszínén elhelyezett szponzori táblán. 
4. Céget, illetve terméket bemutató prospektus elhelyezése a konferenciacsomagban. 
5. Egy fő ingyenes részvétele a konferencián. 
 
II. Ezüstfokozatú támogató: 800.000.-Ft + ÁFA támogatási összeg fejében: 
A „Bronzfokozatú támogató” kategóriában felsorolt 1-4. pontokon kívül 
5. Két fő ingyenes részvétele a konferencián. 
6. A választott "szekció támogatója" megjelölés feltüntetése a végleges programfüzetben, valamint az 

adott előadóteremben. 
7. A sajtótájékoztatón reklámanyag elhelyezése. 
8. Egész oldalas reklámlehetőség a konferencia végleges programfüzetében (1.000 példány). 
9. 6 m2 kiállítási standterület biztosítása a rendezvény helyszínén. 
 
III. Aranyfokozatú támogató: 1.000.000.-Ft + ÁFA támogatási összeg fejében: 
Az „Ezüstfokozatú támogató” kategória 1-8. pontjaiban felsorolt szolgáltatásokon kívül 
9.  A NETWORKSHOP 2019 „Aranyfokozatú támogatója" cím feltüntetése a nyomtatványokon. 
10. A szponzor logójának megjelenítése a konferenciáról különböző médiumokban megjelenő 

hirdetéseken. 
11. Két választott szekcióban előadás tartásának lehetősége.  
12. Egy kávészünet vendéglátójaként történő feltüntetés. 
13. 8-10 m2 kiállítási standterület biztosítása a rendezvény helyszínén. 

 
IV. Gyémántfokozatú támogató: 2.000.000.-Ft + ÁFA támogatási összeg fejében: 
Az „Aranyfokozatú támogató” kategória 1-8. és 10-12. pontjaiban felsorolt szolgáltatásokon kívül 
13. A NETWORKSHOP 2019 „Gyémántfokozatú támogatója" cím feltüntetése a nyomtatványokon. 
14. 12-15 m2 kiállítási standterület biztosítása a rendezvény helyszínén. 
15. A cég képviselője számára részvételi lehetőség a sajtótájékoztatón. 
16. Egyénileg egyeztetett reklámszolgáltatás.  
 
A szponzorokkal megállapodást kötünk, amelyben valamennyi technikai és pénzügyi feltételt, részletet 
rögzítünk. A megállapodás előkészítéséhez, illetve aláírásához szükséges részleteket a konferencia 
szervezését végző COMP-REND Kft. illetékes munkatársával kérjük egyeztetni, ehhez a mellékelt 
szponzori jelentkezési lapot az adott címre várjuk. 
 
A cégszerűen aláírt szponzori jelentkezési lap megrendelésnek, egyben kötelezettségvállalásnak 
minősül, mely alapján a COMP-REND Kft. jogosult kiállítani a támogatás összegét tartalmazó számlát. 
Amennyiben a támogatáshoz további dokumentáció vagy szerződéskötés szükséges, kérjük ezt a 
jelentkezés megküldésekor jelezni. Ebben az esetben a felsorolt szolgáltatások nyújtásának feltétele a 
szerződés aláírása. 
 
Előre is köszönjük cégüknek a NETWORKSHOP 2019 sikeres megvalósításához nyújtott támogatását. 
 
Budapest, 2018. november 19.  

 
 
 
 Dr. Tick József Nagy Miklós Tóth Ágnes 
 elnök főtitkár ügyvezető igazgató 
 HUNGARNET Egyesület HUNGARNET Egyesület COMP-REND Kft. 
 


