TÁMOGATÓI FELHÍVÁS
Dr. Dulovics Dezső Junior Szimpózium 2018.
Tisztelt Címzettek!
A Magyar Víz‐ és Szennyvíztechnikai Szövetségnél kiemelten fontosnak tartjuk a fiatal
szakemberek támogatását, elismerését, látásmódjuk, újszerű ötleteik megismerését. E
gondolat mentén rendezzük meg immár hetedszer a Junior Vízgazdálkodási Szimpóziumot,
ahol lehetőséget biztosítunk a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő fiatal
szakembereknek, hogy bemutassák kiemelkedő szakmai tevékenységüket. Az érdeklődők
vízgazdálkodás iránti elköteleződését erősítendő, a Víz Világnapjához kapcsolva szervezzük
meg az eseményt.
A szakmai utánpótlás fontos indikátoraként számon tartott, a támogatók aktív
közreműködésével megszervezett rendezvényt mindig nagy érdeklődés övezi mind az
előadók, mind pedig az ágazat kiemelkedő szakembereit kereső üzemeltetői, vízipari vezetők
részéről. A rendezvény jó lehetőséget biztosít a szakterületen tevékenykedő szervezetek
képviselőinek arra, hogy megismerjék a fiatal, friss gondolkodású esetleg egészen új,
innovatív ötletekkel rendelkező mérnököket bemutatkozó előadásaikon keresztül, esetleg
egy kötetlenebb személyes beszélgetés alkalmával.
A Dr. Dulovics Dezső Junior Szimpóziumra azok a 35. életévüket még be nem töltött
szakemberek jelentkezhetnek, akik a vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás, vagy a
települési vízgazdálkodás egyéb területén üzemeltetői, tervezői és/vagy tudományos
tevékenységet folytatnak.
A szimpózium időpontja: 2018. március 22.
Helyszíne: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A épület földszinti
konferenciaterme (1111 Budapest, Egry József utca 20‐22.)
Amennyiben Ön vagy Szervezete úgy ítéli meg, hogy a MaSzeSz azon kezdeményezése,
hogy a vízgazdálkodásban tevékenykedő fiatal szakembereket felkarolja, szakmai teret
biztosít nekik, hosszú távon segíti a vízipar fejlődését, kérjük, támogassa rendezvényünket!
Üdvözlettel:
Sinka Attila
MaSzeSz főtitkár
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TÁMOGATÓI ÉS SZPONZORÁCIÓS CSOMAGOK
Dr. Dulovics Dezső Junior Szimpózium 2018.
ARANY FOKOZAT TÁMOGATÓ – 100 000 Ft
A szervezet, amennyiben ARANY fokozatú támogatója a rendezvénynek:


támogató szervezetként kiemelésre kerül a rendezvény megnyitója során;



lehetőséget kap információs‐ és egyéb szóróanyagok elhelyezésére rendezvény
helyszínén;



50%‐os kedvezménnyel kap egyoldalas hirdetési felületet a Hírcsatorna szaklapban
(a Magyar Víz‐ és Szennyvíztechnikai Szövetség kéthavonta megjelenő periodikája);



logója megjelenítésre kerül az adott rendezvényhez kapcsolódó hirdetésben,
meghívóban, valamint a rendezvény során.

Ha rendezvényünk Arany fokozatú támogatója kíván lenni, kérjük, töltse ki az alábbi
Támogatói jelentkezési lapot.

EZÜST FOKOZATÚ TÁMOGATÓ – 50 000 Ft
A szervezet, amennyiben EZÜST fokozatú támogatója a rendezvénynek:


támogató szervezetként kiemelésre kerül a rendezvény megnyitója során;



25%‐os kedvezménnyel kap egyoldalas hirdetési felületet a Hírcsatorna szaklapban
(a Magyar Víz‐ és Szennyvíztechnikai Szövetség kéthavonta megjelenő periodikája);



logója megjelenítésre kerül az adott rendezvényhez kapcsolódó hirdetésben,
meghívóban, valamint a rendezvény során.

Ha rendezvényünk Ezüst fokozatú támogatója kíván lenni, kérjük, töltse ki az alábbi
Támogatói jelentkezési lapot.

TÁRGYJUTALOM ÉS SZAKMAI PROGRAM FELAJÁNLÁS
Amennyiben lehetősége van rá, kérjük Önt és Szervezetét, hogy támogassa rendezvényünk
előadóinak lelkesedését tárgyi felajánlásokkal vagy szakmai programok szervezésével.
Örömmel fogadunk saját kiadású vagy más szervezet gondozásában megjelent
szakkönyveket, eszközöket, szakmai bemutatókat, üzemlátogatásokat, próbainterjúkat.
Kéjük, felajánlásaikról tájékoztassák Titkárságunkat (titkarsag@maszesz.hu).
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TÁMOGATÓI JELENTKEZÉSI LAP
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Választott támogatási fokozat
Cégnév
Székhely
Adószám
Cégjegyzékszám
A cég képviselőjének neve
Telefonszám
Mobilszám
E‐mail cím

Kelt:

__________________________________________
Cégszerű aláírás
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