KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK

VIII. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló
Konferencia és Kiállítás
2013. március 20-22., Eger

A Konferencia és Kiállítás mottója:
AZ ANYAGVIZSGÁLAT NEM CÉL, HANEM ESZKÖZ

A Konferencia és Kiállítás célkitőzése:
A MAROVISZ 2013-ban immár nyolcadik alakommal rendezi meg a Roncsolásmentes
Anyagvizsgáló Konferenciát és Kiállítást, folytatva ezzel az 1999-ben elindított és az óta
hagyományossá vált találkozók sorozatát. A rendezvényt ezúttal is Egerben tartjuk meg,
a Hotel Flórában.
Az anyagvizsgálat nem öncélú, része egy komplex rendszernek, amely a tervezéstıl
kiindulva a gyártáson keresztül a termék teljes élettartama alatt különbözı funkciókat lát
el. Az anyagvizsgálati eredményeket felhasználók joggal várják el, hogy minél
költséghatékonyabban, pontosabb és megbízhatóbb eredmények birtokába kerüljenek.
Ez egyben indokolja, sıt megköveteli a módszerek fejlesztését, újabb módszerek
kidolgozását, azaz a szakma fejlesztését.
Továbbra is a rendezvény alapelve és a rendezık célkitőzése, hogy fórumot biztosítson a
roncsolásmentes anyagvizsgálattal foglalkozó szakembereknek, a komplex berendezések
tervezıinek, építıinek, üzemeltetıinek, felügyelıinek eredményeik bemutatására,
megvitatására, személyes kapcsolataik elmélyítésére, új kapcsolatok alakítására. További
cél a napjainkban zajló, szakmánkat közvetlenül és közvetve érintı mőszaki és
tudományos fejlesztések megismertetése, nem elhanyagolva a csatlakozó technológiai,
szemléletbeli újdonságokat.
A rendezvényre - a hagyományainkhoz híven - meghívót kapnak a MAROVISZ-szal szoros
kapcsolatot ápoló külföldi szövetségek és valamennyi hazai a konferencia tematikai
célkitőzését értı és mővelı szervezet képviselıje is.

A Konferencia és Kiállítás kiemelt témakörei:
A Konferencia kiemelt témakörei nem különböznek lényegesen a korábbi években
kialakult témaköröktıl. Ezek a következık:


Képzés, minısítés, jártasság



Felületi eltérések, új megoldások



Ultrahangos vizsgálati módszerek



Radiográfia



Örvényáramos vizsgálati megoldások



Akusztikus emisszió



Komplex létesítmények vizsgálatai



Különleges roncsolásmentes vizsgálati módszerek
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Platinafokozatú támogatói csomag #1. (Nyitófogadás)
Már nem elérhetı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A konferencia nyitófogadásának kizárólagos támogatója
a vacsora helyszínén molinós vagy asztali zászlós megjelenés biztosítása
(zászlót/molinót szponzor biztosítja)
cég logójának feltüntetése a fogadás meghívóján egy színnel
cég banner elhelyezése a weblap címoldalán link kapcsolattal
cég logójának feltüntetése a weblapon platinafokozatú támogatóként link
kapcsolattal
cég logójának a programfüzetben történı elhelyezése platinafokozatú
támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia teremben történı elhelyezése platinafokozatú
támogatóként kiemelve
A5 mérető színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban
a programfüzetben
A5 mérető színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása a proceedings
pendrive-on pdf formátumban
szórólap elhelyezése a konferencia csomagban
2 fı díjmentes részvétele a konferencián

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 900 ezer Ft + áfa

Platinafokozatú támogatói csomag #2. (Konferencia vacsora)
Már nem elérhetı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A konferencia vacsorájának kizárólagos támogatója
a vacsora helyszínén molinós vagy asztali zászlós megjelenés biztosítása
(zászlót/molinót szponzor biztosítja)
cég logójának feltüntetése a meghívón egy színnel
cég banner elhelyezése a weblap címoldalán link kapcsolattal
cég logójának feltüntetése a weblapon platinafokozatú támogatóként link
kapcsolattal
cég logójának a programfüzetben történı elhelyezése platinafokozatú
támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia teremben történı elhelyezése platinafokozatú
támogatóként kiemelve
A5 mérető színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban
a programfüzetben
A5 mérető színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása a proceedings
pendrive-on pdf formátumban
szórólap elhelyezése a konferencia táskában
2 fı díjmentes részvétele a konferencián

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 900 ezer Ft + áfa
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Aranyfokozatú támogatói csomag #2. (Konferencia ebéd)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Támogató által választott napon az ebéd kizárólagos támogatója
Az ebéd helyszínén molinós vagy asztali zászlós megjelenés biztosítása
(zászlót/molinót szponzor biztosítja)
cég logójának feltüntetése a weblapon aranyfokozatú támogatóként link
kapcsolattal
cég logójának a programfüzetben történı elhelyezése aranyfokozatú
támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia teremben történı elhelyezése aranyfokozatú
támogatóként kiemelve
A5 mérető színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban
a programfüzetben
A5 mérető színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása a proceedings
pendrive-on pdf formátumban
szórólap elhelyezése a konferencia táskában
1 fı díjmentes részvétele a konferencián

A támogatói csomag maximum 2 cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 650 ezer Ft + áfa

Aranyfokozatú támogatói csomag #3. (Konferencia táska)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konferencia táska kizárólagos támogatója
cég logó elhelyezéssel a konferencia táskán egy színnel
cég logójának feltüntetése a weblapon aranyfokozatú támogatóként link
kapcsolattal
cég logójának a programfüzetben történı elhelyezése aranyfokozatú
támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia teremben történı elhelyezése aranyfokozatú
támogatóként kiemelve
A5 mérető színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban
a programfüzetben
A5 mérető színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása a proceedings
pendrive-on pdf formátumban
szórólap elhelyezése a konferencia táskában
1 fı díjmentes részvétele a konferencián

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 650 ezer Ft + áfa
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Ezüstfokozatú támogatói csomag (Konferencia kávészünet)
•
•
•
•
•
•
•

Támogató által választott napon a kávészünet kizárólagos támogatója
A kávészünet helyszínén molinós vagy asztali zászlós megjelenés biztosítása
(zászlót/molinót szponzor biztosítja)
cég logójának feltüntetése a weblapon ezüstfokozatú támogatóként link
kapcsolattal
cég logójának a programfüzetben történı elhelyezése ezüstfokozatú
támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia teremben történı elhelyezése ezüstfokozatú
támogatóként kiemelve
A5 mérető egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban a
programfüzetben fekete fehérben
szórólap elhelyezése a konferencia táskában

A támogatói csomag max. 6 cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 450 ezer Ft + áfa

Bronzfokozatú támogatói csomag #1. (Konferencia jegyzettömb és toll)
Már nem elérhetı
•
•
•
•
•
•

Konferencia anyagok kizárólagos támogatója
(az anyagokat a szponzor biztosítja 150 példányban)
cég logójának feltüntetése a weblapon bronzfokozatú támogatóként link
kapcsolattal
cég logójának a programfüzetben történı elhelyezése bronzfokozatú
támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia teremben történı elhelyezése bronzfokozatú
támogatóként kiemelve
szórólap elhelyezése a konferencia táskában

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 200 ezer Ft + áfa

Bronzfokozatú támogatói csomag #2. (Általános megjelenés)
•
•
•
•

cég logójának feltüntetése a weblapon bronzfokozatú támogatóként link
kapcsolattal
cég logójának a programfüzetben történı elhelyezése bronzfokozatú
támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia teremben történı elhelyezése bronzfokozatú
támogatóként kiemelve
szórólap elhelyezése a konferencia táskában

A támogatói csomag tetszıleges számú cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 150 ezer Ft + áfa
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Konferencia támogató
•
•
•

cég logójának feltüntetése a weblapon támogatóként link kapcsolattal
cég logójának a programfüzetben történı elhelyezése támogatóként
cég logójának a konferencia teremben történı elhelyezése támogatóként

A támogatói csomag tetszıleges számú cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 80 ezer Ft + áfa

Jelentkezési, fizetési feltételek
A fenti támogatói csomagokra jelentkezni írásos szándéknyilatkozattal, a szponzori
csomag megjelölésével a MAROVISZ Titkárságához, vagy a Szervezı Irodához
intézett levélben lehet 2013. február 15-ig. A jelentkezés kézhezvétele után a
MAROVISZ vagy a Diamond Congress Kft a szponzoráló céggel szerzıdést köt 200 ezer
forintos összeghatár felett. A támogatói csomagok díja az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
A szponzori díjak befizetésének határideje legkésıbb 2013. február 20.
A szándéknyilatkozat megküldése után támogató részérıl visszalépés nem lehetséges,
mivel az ellenszolgáltatást (kommunikációt a résztvevık felé) a szervezı iroda azonnal
megkezdi. Visszalépésre támogató csak abban az esetben jogosult, ha a konferencia
szervezıje az ajánlatban foglalt szolgáltatásokat a támogatónak önhibájából eredıen
nem biztosítja. Amennyiben a támogató által választott csomag már foglalt, úgy az iroda
azonnal tájékoztatja partnerét errıl, és ebben az esetben más támogatói csomagot
ajánlhat fel.

Jelentkezés, kapcsolatfelvétel
MAROVISZ - Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség
Kontakt: Szalay Károly
1211 Budapest
Varrógépgyár u. 8-10.
Tel.: 06 70 4245140
Fax: 06 1 278 0633
E-mail: marovisz@marovisz.hu, szalaykarcsi@gmail.com
Diamond Congress Kft.
Kontakt: Varga Attila
1015 Budapest
Csalogány u. 28.
Tel.: 06 1 225 0210
Fax: 06 1 201 2680
E-mail: diamond@diamond-congress.hu
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