
XXIV. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórum 
2017. március 22-24. Esztergom 

 

Amennyiben bővebb információra van szüksége, vagy egyedi igényei lennének, vegye fel velünk a kapcsolatot! 

Kontakt és visszajelzés: SUNWO Zrt. Kulcsár Krisztina 
Mobil: +36 70 946 39 60, E-mail: k.kulcsar@sunwo.eu 

A napjainkban kibontakozott energiaforradalom egyre újabb szektorokat érint,  sőt már 
földrészeken ível át! 

 
Friss információk a szakma magyar és nemzetközi kiválóságaitól a XXIV. NEIF-en, hogy 

naprakész lehessen, sőt, hogy a javára fordíthassa a változásokat! 
 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI AJÁNLAT RÉGI ÉS ÚJ PARTNEREINK RÉSZÉRE  

Tisztelettel várjuk régi és új együttműködő partnereinket a 2017. március 22-e és 24-e között - 
immár 24. alkalommal - megrendezésre kerülő, energia és innovációs technológiákkal, 
megoldásokkal foglalkozó XXIV. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórumra, amely ez 
alkalommal – 5 év után újra – Esztergomban kerül megrendezésre. 

A patinás – nemzetközi presztízsű szakmai fórumon – amely immár 25. éve kerül 
megrendezésre, alkalmanként 100-150 szakmai résztvevő vesz részt. 

Kiindulva a legutóbbi fórumunk minden eddigit meghaladó sikeréből egy különleges 
kedvezményt ajánlunk már most elköteleződő, jelentkező résztvevőinknek! 

 

2016-os rendezvényünk támogatói és az először jelentkezők is a 2017-es rendezvényünkön 1 
kategóriás emelésben, azaz un. „upgrade”-ben részesülnek, amennyiben még idén 

lefoglalják valamelyik szponzorációs csomagunkat! (Az ajánlat április 4. és június 2. között 
érvényes.) 

 

Természetesen arra törekszünk, hogy partnereink számára a lehető legkedvezőbb megjelenési 
formákat nyújtsuk az alábbi csomag-ajánlataink keretében: 

 

Bronz fokozat - Bemutatkozó csomag 

 
- vállalatának logóját feltüntetjük a www.foenergetikus.hu honlapon linkkel együtt, 

valamint a tárgyi Fórum Programfüzetének címlapján, Bronz Fokozatú Partnerként   

- szóróanyagát, reklámajándékát elhelyezheti a tárgyi Fórum welcome csomagjában 

- elhelyezheti 1 db molinóját vagy roll-up-ját a konferenciaterem előtti folyosórészen, 
vagy a Hotel bejáratánál a tárgyi Fórum ideje alatt 

- 1 fő részt vehet a tárgyi Fórumon (előadásokon, kávészüneteken, ebéden, szállás 
nélkül) 

 

       A csomag értéke: 300.000 Ft + ÁFA  
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Ezüst fokozat - Előadói csomag  

 
- vállalatának logóját feltüntetjük a tárgyi Fórum elektronikus meghívóján, 

www.foenergetikus.hu honlapon linkkel együtt, valamint a tárgyi Fórum 
Programfüzetének címlapján, Ezüst Fokozatú Partnerként – szóróanyagát, 
reklámajándékát elhelyezheti a tárgyi Fórum welcome csomagjában 

- elhelyezheti összesen 2 db molinóját vagy roll-up-ját a konferenciateremben, vagy a 
konferenciaterem előtti folyosórészen, vagy a Hotel bejáratnál a tárgyi Fórum ideje 
alatt 

- 4 m2 alapterületű kiállítói standot (egy asztal + 2 székkel berendezett) biztosítunk a 
konferenciaterem és a kávészünet helyszíne közötti folyosórészen 

- 1 fő részt vehet a tárgyi Fórumon (előadásokon, kávészüneteken, ebéden, szállás 
nélkül) 

 

A csomag értéke: 600.000 Ft + ÁFA 

 

Arany fokozat - Kiemelt támogatói csomag 

 
- vállalatának logóját feltüntetjük a tárgyi Fórum elektronikus meghívóján, 

www.foenergetikus.hu honlapon linkkel együtt, valamint a tárgyi Fórum 
Programfüzetének címlapján, Arany Fokozatú Partnerként  

- szóróanyagát, reklámajándékát elhelyezheti a tárgyi Fórum welcome csomagjában 

- elhelyezheti 2 db molinóját és 2 db roll-up-ját a Konferenciateremben az előadói 
pulpitus mögött, vagy a konferenciaterem előtti folyosórészen, vagy a Hotel bejáratnál 
a tárgyi Fórum ideje alatt 

- maximum 20 perces előadás megtartása a konferenciateremben 

- 2 fő részt vehet a tárgyi Fórumon (előadásokon, kávészüneteken, ebéden, 1 éjszaka 
szállással, 2 ágyas szobában) 

- 0,5 bemutatkozó A4-es oldalt biztosítunk a tárgyi Fórum Programfüzetében 

- 4 m2 alapterületű kiállítói standot (egy asztal + 2 székkel berendezett) biztosítunk a 
konferenciaterem és a kávészünet helyszíne közötti folyosórészen 

- feltüntetjük a kávészünetek támogatójaként 

 

A csomag értéke:  1.000.000 Ft + ÁFA 
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Gyémánt fokozat - Főtámogatói csomag  
 

- vállalatának logóját feltüntetjük a tárgyi Fórum elektronikus meghívóján, 
www.foenergetikus.hu honlapon linkkel együtt, valamint a tárgyi Fórum 
Programfüzetének címlapján, Gyémánt Fokozatú Partnerként  

- szóróanyagát, reklámajándékát elhelyezheti a tárgyi Fórum welcome csomagjában 

- elhelyezheti 2 db molinóját és 2 db roll-up-ját a konferenciateremben az előadói 
pulpitus mögött, vagy a konferenciaterem előtti folyosórészen, vagy a Hotel bejáratnál 
a tárgyi Fórum ideje alatt, valamint összesen 1 db molinóját vagy roll-upját a 
Szakestély ideje alatt annak helyszínén 

- maximum 30 perces előadás megtartása a konferenciateremben 

- 3 fő vehet részt a konferencián (előadásokon, kávészüneteken, ebéden, 2 éjszaka/fő 
szállással, 1 + 2 ágyas szobákban) 

- 1 bemutatkozó A4-es oldalt biztosítunk a tárgyi Fórum Programfüzetében 

- minden – a tárgyi Fórummal kapcsolatos – sajtó- és médiaszereplésünkben 
feltüntetjük 

- 6 m2 alapterületű kiállítói standot (egy asztal + 2 székkel berendezett) biztosítunk a 
konferenciaterem és a kávészünet helyszíne közötti folyosórészen 

- 20 m2 külső (szabadtéri) kiállítási területet kap 

- feltüntetjük a kávészünetek és a Szakestély támogatójaként 

 

A csomag értéke: 2.000.000 Ft + ÁFA 

 

 

 

 

 

 

Kérjük, gondolja át ajánlatunkat! Egyedi „up-gradin g” ajánlatunk csak 60 
napig érvényes! (Április 4. és június 2. között). Ennek alapján, Ön most akár 
kiemelt Gyémánt fokozatú támogatója is lehet a XXIV. NEIF–nek, akár fele 
költséggel! 


