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EGYÜTTMŰKÖDÉSI AJÁNLAT  

 
 

XXV. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórum, ahol friss információkat kaphat a szakma 

magyar és nemzetközi kiválóságaitól, ahol naprakészen értesülhet a változásokról, és új 

kapcsolatokat építhet ki a piac meghatározó szereplőivel! 

 

Várjuk régi és új együttműködő partnereinket a 2018. február 6-a és 8-a között – immár 25. 

alkalommal – megrendezésre kerülő, energiaipari trendekkel és innovációs technológiákkal, 

megoldásokkal foglalkozó jubileumi, XXV. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórumra. 

A nemzetközi presztízsű fórumon 10-15 ország színeiben alkalmanként 130-150 szakmai 

résztvevő és 20-30 diák vesz részt. 

Legyen részese e patinás rendezvénynek, alakítsa velünk a konferencia programját.  

Támogatási lehetőségek: 

 

Gyémánt fokozat - Főtámogatói csomag  

 

- maximum 30 perces előadás megtartása a konferenciateremben 
- 1 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 

- 4 fő vehet részt a konferencián (előadásokon, kávészüneteken, ebéden, 2 éjszaka/fő 

szállással, 1 vagy 2 ágyas szobákban) 

- 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 

- szóróanyagát, reklámajándékát elhelyezheti a tárgyi Fórum welcome csomagjában 

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

feltüntetjük főtámogatóként 

- vállalatának logóját feltüntetjük a tárgyi Fórum elektronikus meghívóján, 

www.foenergetikus.hu honlapon linkkel együtt, valamint a tárgyi Fórum 

Programfüzetének címlapján, Gyémánt Fokozatú Partnerként  

- feltüntetjük a kávészünetek és a Szakestély támogatójaként 

- a konferencián résztvevő egyetemisták, szakiskolások számára előadást tarthatnak 

- médiaérdeklődés és részvétel esetén interjú lehetőséget biztosítunk 

médiatámogatóinknál 

 

A csomag értéke: 5.000.000 Ft + ÁFA 
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Arany fokozat - Kiemelt támogatói csomag 
 

- maximum 20 perces előadás megtartása a konferenciateremben 
- 0,5 bemutatkozó A4-es oldalt biztosítunk a tárgyi Fórum Programfüzetében 

- 2 m2 alapterületű kiállítói standot (egy asztal + 2 székkel berendezett) biztosítunk a 

konferenciaterem és a kávészünet helyszíne közötti folyosórészen 

- 2 fő részt vehet a tárgyi Fórumon (előadásokon, kávészüneteken, ebéden, 2 éjszaka 

szállással, 1 vagy 2 ágyas szobában) 

- 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  

- szóróanyagát, reklámajándékát elhelyezheti a tárgyi Fórum welcome csomagjában 

- vállalatának logóját feltüntetjük a tárgyi Fórum elektronikus meghívóján, 

www.foenergetikus.hu honlapon linkkel együtt, valamint a tárgyi Fórum 

Programfüzetének címlapján, Arany Fokozatú Partnerként  

- feltüntetjük a kávészünetek támogatójaként 

 

A csomag értéke: 2.000.000 Ft + ÁFA 
 

Ezüst fokozat - Előadói csomag  
 

- maximum 20 perces előadás megtartása a konferenciateremben 
- 1 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, 1 éjszaka 

szállással) 

- elhelyezheti összesen 2 db molinóját vagy roll-up-ját a konferenciaterem előtti 

folyosórészen, vagy a Hotel bejáratnál a tárgyi Fórum ideje alatt 

- szóróanyagát, reklámajándékát elhelyezheti a tárgyi Fórum welcome csomagjában 

- vállalatának logóját feltüntetjük a tárgyi Fórum elektronikus meghívóján, 

www.foenergetikus.hu honlapon linkkel együtt, valamint a tárgyi Fórum 

Programfüzetének címlapján, Ezüst Fokozatú Partnerként  

 

A csomag értéke: 1.000.000 Ft + ÁFA 
 

Bronz fokozat - Bemutatkozó csomag 
 

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

nélkül) 

- elhelyezheti összesen 1 db molinóját vagy roll-up-ját a konferenciaterem előtti 

folyosórészen, vagy a Hotel bejáratnál a tárgyi Fórum ideje alatt 

- szóróanyagát, reklámajándékát elhelyezheti a tárgyi Fórum welcome csomagjában 

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

valamint a tárgyi Fórum Programfüzetének címlapján, Bronz Fokozatú Partnerként 

 

A csomag értéke: 500.000 Ft + ÁFA  
 

Ha a fentiektől eltérő igénye van, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megtaláljuk az ideális 

megoldást cége megjelenésére. 

Elérhetőségünk: SUNWO Zrt. Gyarmati Renáta és Pék Anikó +36 70 946 39 54; 

rendezveny@sunwo.eu  
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