2019. NOVEMBER 21-22.

Hotel Eger & Park ****

Országos Közbeszerzési Találkozó (OKT)

BEVEZETŐ

Elsődleges célkitűzése az, hogy egy helyen egy időben legyenek jelen mindazok, akik a közbeszerzési
eljárások szereplői. Ezen a találkozón közvetlenül léphetnek kapcsolatba egymással az ajánlatkérők és
ajánlattevők.
Az eseményen központi szerepet játszik az interaktivitás és ennek megfelelően lehetőséget szeretnénk
biztosítani a közbeszerzések iránt érdeklődőknek, hogy a legfontosabb szakmai kérdéseket megvitassák
formális és informális keretek között egyaránt.
A két napos rendezvény során az előadásokon túl kiállítói standok is színesítik a programot.
A rendezvény időpontja: 2019. november 21–22.
A rendezvény helyszíne: Hotel Eger & Park **** (3300 Eger, Szálloda út 1-3.)

www.kozbeszerzesitalalkozo.hu

+36 70 586 7791

info@kozbeszerzesitalalkozo.hu

Legyen támogatónk és biztosítsa
kiemelt szerepét a konferencián

?

MIÉRT ÉRDEMES EZT A RENDEZVÉNYT TÁMOGATNI?

Mert olyan szereplők, résztvevők lesznek jelen, akik a hazánkban végbemenő befektetések középpontjában

dolgoznak.
Magyarországon ma nap mint nap új beruházások valósulnak meg. Egészségügyi- és oktatási intézmények, sportlétesítmények, művelődési házak épülnek, és számos közterületet, műemléket újítanak fel. Saját belső forrásaink,
és az uniós támogatások segítségével eurómilliárdokat költenek ma Magyarországon fejlesztésekre.
A magánszektoron kívül az állam is óriási beruházásokat és fejlesztéseket indít.

A beruházások egyik kulcsszereplői azok a közbeszerzési szakértők, akik részt vesznek ezen a találkozón.

Ahhoz, hogy vállalkozása belépőt kapjon, vagy akár megerősítse pozícióját a közbeszerzés területén elengedhetetlen a jelenlét ezen a kétnapos rendezvényen.

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK:
KATEGÓRIA

ARANY

ELÉRHETŐ MENNYISÉG

3 db

EZÜST
5 db

BRONZ
15 db

Csomag díja

800.000.-Ft+Áfa

500.000.-Ft+Áfa

300.000.-Ft+Áfa

Kiállítói hely

9m2 – egységstand

6m2 – egységstand

4m2 – egységstand

Támogatói jegy

2 db STANDARD jegy
2 db ebéd/nap
2 db jegy a gálaestre

1 db STANDARD jegy
1 db ebéd/nap
1 db jegy a gálaestre

Támogató logóelhelyezése a konferencia
honlapján (linkkel a támogató honlapjára)
A cég támogatóként történő megjelentetése a
rendezvény programfüzetében – 1 oldalas (A5)
bemutatkozás
A cég logójának megjelentetése a konferencia
üdvözlő feliratán, melyet az előadások közti
szünetekben vetítünk
Prospektus, ismertető kiadvány, céges ajándék
elhelyezése a regisztrációs csomagban
Reklámfilm, bemutatófilm leadása
az elődások között
Hirdetés a beléptető pontokon – molinó vagy
roll up kihelyezése

1 db STANDARD jegy
1 db ebéd/nap

EGYÉB TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK:
GÁLA VACSORA KIEMELT
TÁMOGATÓI CÍME

EBÉD TÁMOGATÁSA

KÁVÉSZÜNET TÁMOGATÁSA

1 db

2 db

5 db

350.000.-Ft+Áfa

100.000.-Ft+Áfa

60.000.-Ft+Áfa

A programfüzetben, illetve a helyszínen a
Gála vacsorán táblával jelezve a
támogatót. A4 méretű plexi elhelyezve az
asztalokra

A programfüzetben, illetve a helyszínen
az ebédnél táblával jelezve a támogatót.
A4 méretű plexi elhelyezve az asztalokra.

2 db roll up vagy molinó elhelyezése
a helyszínen

1 db roll up vagy molinó elhelyezése az ebéd
helyszínén

A programfüzetben, illetve a helyszínen
a kávészünetnél táblával jelezve a
támogatót.

A KONFERENCIA SZERVEZŐI KÉSZEK A FENTI AJÁNLAT TARTALMÁT RUGALMASAN,
A CÉG PREFERENCIÁI SZERINT KEZELNI ÉS ESETLEG MÓDOSÍTANI,
ILLETVE KOMBINÁLNI.
Kérdésük/kérésük esetén keressenek minket bizalommal.
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