EGYÜTT A FIATALOKÉRT PROGRAMSOROZAT
2020. március 5-7.
Dulovics Junior Szimpózium és Osztrák-magyar nemzetközi junior workshop 2020.

Tisztelt Címzettek!
A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetségnél kiemelten fontosnak tartjuk a fiatal
szakemberek támogatását, elismerését, látásmódjuk, újszerű ötleteik megismerését.
Emellett elengedhetetlennek találjuk, hogy fiatal kollégáink ismereteket szerezzenek a
települési vízgazdálkodás területén a környező országok tekintetében is, melynek
eredményeképpen megszerzett tudásukkal és tapasztalataikkal hozzájárulnak a szakma
fejlődéséhez.
E gondolat mentén először kerül megrendezésre egy olyan két napos programsorozat,
melynek első napján az immár kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő Junior
Vízgazdálkodási Szimpózium kap kitüntetett szerepet, második napján pedig az osztrák és
magyar fiatal szakemberek által szervezett nemzetközi workshop-ra hívjuk a 35 évesnél nem
idősebb fiatalokat.
A 2020. március 5-ére tervezett Junior Vízgazdálkodási Szimpóziumon a korábbi
hagyománynak megfelelően lehetőséget biztosítunk a települési vízgazdálkodás területén
tevékenykedő fiatal szakembereknek, hogy bemutassák kiemelkedő szakmai
tevékenységüket, és megosszák tapasztalataikat. Ezt követően - idén először – a 2020.
március 6-7. napokra meghirdetett osztrák-magyar angol nyelvű workshop keretében olyan
interaktív képzési napot tervezünk, amellyel a fiatal kollégák számára lehetőséget nyitunk
előadói és kommunikációs készségeik és ismereteik fejlesztésére inspiráló, max. 30 fős
csoportban, nemzetközi környezetben.
A Junior Szimpóziumot, mint 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 Szimpóziumra és a Workshop-ra azon a 35 évesnél nem idősebb szakemberek jelentkezését
várjuk, akik a vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás, vagy a települési vízgazdálkodás
egyéb területén üzemeltetői, tervezői és/vagy tudományos tevékenységet folytatnak.
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A szimpózium időpontja: 2020. március 5.
Az osztrák-magyar workshop időpontja: 2020. március 6-7.
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

TÁMOGATÓI ÉS SZPONZORÁCIÓS CSOMAGOK
MaSzeSz Junior Tagozat egész éves tevékenység 2020. /
Dulovics Dezső Junior Szimpózium és Osztrák-magyar workshop 2020.
MaSzeSz Junior Tagozat ÉVES TÁMOGATÓ (2020) - 300 000 Ft
A szervezet, amennyiben ÉVES támogatója a MaSzeSz Junior Tagozat éves működésének:
−

„Éves Támogató” szervezetként kiemelésre kerül a 2020. évi MaSzeSz Junior
Tagozat rendezvényein, szakmai programjain (támogatói fal);

−

Egyoldalas ingyenes hirdetési felületet a Hírcsatorna 2020/1. lapszámában
(a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség negyedévente megjelenő szaklapja);

−

A szervezet logója megjelenítésre kerül a MaSzeSz honlapján, a nyitóoldal „MaSzeSz
Junior Tagozat 2020. évi támogatói” felületén;

−

A támogatás teljes összegének 50%-áig támogatói megjelenést biztosítunk az éves
programból kiválasztott szakmai programok esetében, a kiválasztott fokozatú
(ARANY, EZÜST) támogatási csomagban foglaltaknak megfelelően (előadás tartása,
kiállítási lehetőség, szóróanyag kihelyezés, hirdetési kedvezmény, stb.) *

* A támogatói megjelenés ezen részei az ARANY és EZÜST fokozatok leírásában olvashatók, illetve az
egyes eseményeken speciálisan meghirdetettek szerint (pl. szekció támogatási lehetőség az Országos
Konferencián; Junior találkozók támogatása, stb.) alakulnak.

1046 Budapest
Kiss Ernő u. 3/A 419.
telefon: 06 20 391 0909
e-mail: titkarsag@maszesz.hu
web: www.maszesz.hu

2

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 negyedévente 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 negyedévente 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
MaSzeSz Junior Tagozat egész éves tevékenység 2020. /
Dulovics Dezső Junior Szimpózium és Osztrák-magyar workshop 2020.

Választott támogatási fokozat
Cégnév
Székhely
Adószám
Cégjegyzékszám
A cég képviselőjének neve
Telefonszám
Mobilszám
E-mail cím

Kelt:
__________________________________________
Cégszerű aláírás
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