TÁMOGATÓI CSOMAGOK
MaSzeSz Országos VÍZÉRTÉK Konferencia
KIEMELT TÁMOGATÓ – 1.000.000 Ft
Választott Panel kizárólagos támogatójaként való megjelenés



(az igényeket a beérkezés sorrendjében tudjuk teljesíteni)
-

II. Panel: Ágazati kihívások és válaszok a vízválság megelőzésére
III. Panel: Társadalmi szerepvállalás, mint a vízválság megelőzésének alapja
IV. Panel: Üzletfejlesztési lehetőségek a magyar vízipar számára



15 perces prezentációs lehetőség a választott Támogatói blokkban, melyre kiemelt
időpontban, az egyes Paneleket követően kerül sor.



Kiemelt Támogató szervezetként kiemelésre kerül az ünnepi beszédben.



Korlátlan információs- és egyéb szóróanyag elhelyezése saját kiállítói pulton és a
konferenciacsomagban.



Egy darab, szabványméretű roll-up, vagy azzal azonos megítélésű hirdetési felület
kihelyezése a kiállítási területen (ettől eltérő előzetes egyeztetést igényel).



Egy darab A4 méretű szórólap elhelyezése a konferenciacsomagban.



Egy oldal ingyenes hirdetési felület az aktuális Hírcsatorna magazinban
(a MaSzeSz háromhavonta megjelenő szaklapja).



A szervezet logója elhelyezésre kerül:
-

valamennyi konferenciához kapcsolódó hirdetésben (meghívó, honlap, stb.)
a támogatói falon (KIEMELT Támogató felirattal)

RENDEZVÉNY TÁMOGATÓ – 250.000 Ft


Korlátlan információs- és egyéb szóró anyag elhelyezése saját kiállítói pulton és a
konferenciacsomagban, az ingyenes vízipari megjelenési lehetőségen túl.



Egy darab, szabványméretű roll-up, vagy azzal azonos megítélésű hirdetési felület
kihelyezése a kiállítási területen (ettől eltérő előzetes egyeztetést igényel).



Egy darab A4 méretű szórólap elhelyezése a konferenciacsomagban.



25%-os kedvezmény az aktuális Hírcsatorna magazinban megjelenő hirdetésre
(a MaSzeSz háromhavonta megjelenő szaklapja).



A szervezet logója elhelyezésre kerül:
-

1046 Budapest,
Kiss Ernő u. 3/A 419.
Telefon: 06 20 391 0909
E-mail: titkarsag@maszesz.hu
Web: www.maszesz.hu

valamennyi konferenciához kapcsolódó hirdetésben (meghívó, honlap, stb.)
a támogatói falon (RENDEZVÉNY Támogató felirattal)
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Támogatói fokozatok szerinti besorolás:
Támogatási fokozat

KIEMELT
TÁMOGATÓ

RENDEZVÉNY
TÁMOGATÓ

Választott Panel kizárólagos támogatójaként történő
megjelenés*

X

Szervezet kiemelése az ünnepi beszédben

X

15 perces prezentációs lehetőség a választott Támogatói
blokkban

X

Korlátlan információs- és egyéb szóróanyag elhelyezése

X

X

Roll-up, vagy azzal azonos megítélésű hirdetési felület
kihelyezése

X

X

A4 méretű szórólap elhelyezése a konferenciacsomagban

X

X

100%

25%

X

X

Kedvezményes hirdetési felületet a Hírcsatornában
A szervezet logójának megjelenítése

* Panelek a MaSzeSz Országos VÍZÉRTÉK Konferenciáján:
II. Panel: Ágazati kihívások és válaszok a vízválság megelőzésére
III. Panel: Társadalmi szerepvállalás, mint a vízválság megelőzésének alapja
IV. Panel: Üzletfejlesztési lehetőségek a magyar vízipar számára

FELHÍVJUK FIGYELMÜKET HOGY A RENDEZVÉNY KIEMELT JELLEGÉRE TEKINTETTEL A TÁMOGATÓI
JELENTKEZÉSEKET KORLÁTOZOTT SZÁMBAN, A BEÉRKEZÉSEK SORRENDJÉBEN TUDJUK ELFOGADNI!

1046 Budapest,
Kiss Ernő u. 3/A 419.
Telefon: 06 20 391 0909
E-mail: titkarsag@maszesz.hu
Web: www.maszesz.hu
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Támogatói jelentkezési lap
MASZESZ ORSZÁGOS VÍZÉRTÉK KONFERENCIA
Választott támogatási fokozat*
* ARANY fokozatú támogatás esetén a
támogatni kívánt Panel megnevezése

Cég neve
Székhelye
Adószám
Cégjegyzékszám
Cég képviselő neve
Cég képviselő beosztása
Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó beosztása
Telefonszám
Email
Pénzügyes neve
Pénzügyes e-mail címe
Pénzügyes telefonszáma

__________________________________________
Cégszerű aláírás

Kérjük, hogy támogatói jelentkezési lapját 2019. október 25-ig küldje vissza a titkarsag@maszesz.hu e-mail
címre.

1046 Budapest,
Kiss Ernő u. 3/A 419.
Telefon: 06 20 391 0909
E-mail: titkarsag@maszesz.hu
Web: www.maszesz.hu
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