Szponzor
•
•
•
•

45 000 Ft

5*6,5 cm hirdetési felület a B5-ös formátumú konferencia kiadványban
Részvétel az esti állófogadáson
Promóciós e-mail küldése a résztvevőknek a konferenciát
követően
Felület a konferencia helyszínén elhelyezett szponzori táblán

BRONZ Szponzor

90 000 Ft

•

Fél B5-ös felület a konferencia – kiadványban

•

Felület a konferencia helyszínén elhelyezett szponzori táblán

•

1 fő részére teljes körű regisztráció

EZÜST Szponzor

130 000 Ft

ARANY Szponzor

230 000 Ft

Az ezüst szponzorral megegyező előnyök

+

Még 1 fő részére teljes körű regisztráció (összesen 3 fő)

+

Reklám felület a konferencia plenáris ülésének helyszínén

PLATINA Szponzor

500 000 Ft

•

Két teljes oldal hirdetési felület a konferencia – kiadványban

•

Felület a konferencia helyszínén elhelyezett szponzori táblán

•

3 fő részére teljes körű regisztráció

•

A szervezők által épített 8 m2 alapterületű egységstand

•

Reklám felület biztosítása a konferencia plenáris ülésének
helyszínén

•

Neve említésre kerül a konferencia megnyitó ünnepségén

•

Egy teljes B5-ös oldal a konferencia-kiadványban

•

Max. 20 perces előadás tartása a plenáris ülésen

•

Felület a konferencia helyszínén elhelyezett szponzori táblán

•

Kérésére az előadás anyagát megjelentetjük a konferencia-

•

2 fő részére teljes körű regisztráció

kötetben (max. 8 B5-ös oldal)

KIÁLLÍTÓK

80 000 Ft-tól

A kiállítás nagyszerű lehetőséget biztosít cégének termékeinek, szolgáltatásainak bemutatására. A kiállítás megtekintése nem
regisztrációhoz kötött, minden érdeklődő számára folyamatosan nyitva áll, elősegítve, hogy cégét minél szélesebb körben
megismerhessék. A kiállításnak helyet adó impozáns egyetemi épület Díszudvarában rendezzük be a poszter szekciókat is, hogy
folyamatos látogatottságot biztosítsunk. A kiállítás a konferencia első két napján tekinthető meg.
A kiállítóknak biztosított előnyök:
• B5- ös felület a konferencia-kiadványban (a nyomtatási határidő lejárta előtt megerősített támogatási szándék esetén)
• Felület a konferencia helyszínén elhelyezett szponzori táblán
• 1 fő részére teljes körű regisztráció
• Cégismertető és link a konferencia weboldalán
Kérjük, kiállítói szándékát a konferencia honlapján történő regisztrációval szíveskedjen jelezni:
http://geogis.detek.unideb.hu/Tkonferencia/2017#registration
A kiállítói díj függ a kiállítási terület méretétől és az Ön speciális igényeitől, ezért kérjük, mihamarabb vegye fel velünk a kapcsolatot,
hogy a részletek megvitatása után egy igényekre szabott, egyedi ajánlatot biztosíthassunk Önnek és cégének.
Minden szponzor és kiállító adományokat, vagy ajándéktárgyakat ajánlhat fel, amelyeket a konferencia zárása után sorsolunk ki a
konferencia résztvevői között.
Szponzorálási szándékát kérjük a szervezőknek küldött e-maillel szíveskedjen megerősíteni!
További tájékoztatás:

Prof. Dr. Lóki József , loki.jozsef@science.unideb.hu
Prof. Dr. Szabó Szilárd, szabo.szilard@science.unideb.hu
Tel.: +36 52 512 900 / 22113 vagy 22326

SZÁNDÉKNYILATKOZAT
VIII. TÉRINFORMATIKA KONFERENCIA ÉS SZAKKIÁLLÍTÁS
(2017. május 25-26.) szponzorálásáról
1. ....................................................................................................... (cég, szervezet megnevezése)
............................................................................................................................................ (címe)
a rendezvényt az alábbi formában szponzorálja, támogatja:

Szponzor
BRONZ Szponzor
EZÜST Szponzor
ARANY Szponzor






PLATINA Szponzor
KIÁLLÍTÓ
Egyéb





2. A rendezvényt .................................. Ft ........................................................................... (betűvel)
összeggel szponzoráljuk.
3. A szponzori felhívásban foglalt lehetőségeket igénybe vesszük:
a) a résztvevőknek reklámanyagot adunk:................................................................... 
b) kiállítás rendezésének biztosítását vagy reklámhordozók elhelyezését kérjük ....... 
c) konferencia plenáris ülésen veszünk igénybe reklámfelületet ................................ 
d) a plenáris ülésen főszponzorként/előadói előadást tartunk: .................................... 
előadó neve, beosztása: ................................................................................................
előadás címe: ................................................................................................................
e) reklámanyagot teszünk közzé a kiadványban.......................................................... 
f) a szponzori sorsolás tárgyaira felajánlást teszünk ................................................... 
g) kiállító szponzorként az egységstandhoz további igényjegyzéket mellékelek ........ 
4. A szándéknyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével a szerződést létrejöttnek tekintjük. Vállaljuk, hogy a szponzori díj összegét a konferencia technikai szervezőjének a számlájára (*) a
számla megérkezésétől (támogatás esetén a szándéknyilatkozat keltétől) számított 8 napon belül – „Térinformatika konferencia támogatása” megjelöléssel átutaljuk.
* GeoGIS Alapítvány(4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
Számlaszám: 60600084-11120188 (Hajdú Takarék Takarékszövetkezet)
Adószám: 18651522-1-09
5. A szponzorálással összefüggő kérdésekben a kapcsolatot szervezetünknél a következő személlyel kérjük felvenni:
Név:
Telefon:
Levelezési cím:

Fax:

Beosztás:
Email:

Kelt, ............................. 2017. ..........hó ......... nap

____________________________________
cégszerű aláírás

