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SZPONZORÁCIÓS AJÁNLAT 

XXII. Logisztikai Konferencia és Fórum 

A munkaerőpiaci változások  

logisztikára gyakorolt hatásai 

 

Időpont: 2017. szeptember 28. 

 

Helyszín: Falk1 Rendezvényközpont (1055 Budapest, Falk Miksa u.1.) 

 
A XXII. Logisztikai Fórum kiváló lehetőséget biztosít támogató partnereinknek, 

hogy a szponzorálással járó előnyöket kihasználva bemutathassák cégüket a 

rendezvényen résztvevő szakmai vállalatok vezetői számára. 

 

Szponzorációs csomagjaink 

 

Szponzori csomagok díjai: 

Platina fokozat: Ára: 2.000.000 Ft+Áfa 

Szponzori megjelenés honlapunkon hyperlinkkel, hírleveleinkben, e-

mailekben. Hírleveleinkben 2 havi hirdetési megjelenést biztosítunk. 

A rendezvény ideje alatt a konferenciateremben roll-up és molinó 

elhelyezése, a kávészünet helyszínén asztali zászlók kihelyezése. A 

kiállítói térben asztal elhelyezése lehetséges a cég termékeinek 

promótálása céljából. Konferenciacsomagokban, regisztrációs asztalon 

egyéb promóciós anyagok elhelyezhetők, 6 fő díjmentes részvétele a 

rendezvényen. 

 

Arany fokozat: Ára: 1.250.000 Ft+Áfa 

Szponzori megjelenés honlapunkon hyperlinkkel, hírleveleinkben, e-

mailekben. Hírlevelünkben 1 havi hirdetési megjelenést biztosítunk. 

Szekciótermekben lehetőséget biztosítunk molinó, roll-up 

elhelyezésére, valamint a kávészünet, illetve a regisztrációs pult körül 
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lehetőség van 1 db asztali zászló kihelyezésére. 

Konferenciacsomagokban egyéb promóciós anyagok elhelyezhetők, 4 

fő díjmentes részvétele a rendezvényen. 

 

Ezüst fokozat: Ára: 750.000 Ft+Áfa 

Szponzori megjelenés honlapunkon hyperlinkkel, hírleveleinkben, e-

mailekben. 

Hírlevelünkben 2 hetes hirdetési megjelenést biztosítunk.  

Lehetőséget biztosítunk a regisztrációs pultnál, valamint az ebéd 

helyszínén molinó vagy roll-up kihelyezésére, illetve 

konferenciacsomagokban céges promóciós termék elhelyezésére. 3 fő 

díjmentes részvétele a rendezvényen. 

 

Bronz fokozat: Ára: 400.000 Ft+Áfa 

Szponzori megjelenés honlapunkon hyperlinkkel, hírleveleinkben, e-

mailekben. Lehetőség a regisztrációs pultnál molinó vagy 1 db roll-up 

kihelyezésére, konferenciacsomagokban céges promóciós termék 

elhelyezésére, 2 fő díjmentes részvétele a rendezvényen. 

 

Egyéb megjelenési lehetőségek: 

Kiállítási lehetőség: Ára: 200.000 Ft+Áfa 

A kiállítói térben asztal elhelyezése lehetséges a cég termékeinek 

promótálása céljából.  

Ezen kívül a kiállító cég logója megjelenik honlapunkon 

(www.mle.hu), e-mailekben és hírleveleinkben.  

1 fő díjmentes részvétele a rendezvényen. 

 

Szóróanyagok szponzora  Ára: 150.000 Ft+Áfa  

(brossúra, tollak, A szponzorcég tájékoztatóanyagot, jegyzetfüzetet, tollat és egyéb 

jegyzetfüzet):   promóciós terméket helyezhet el a konferenciacsomagokban. 

 

http://www.mle.hu/
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Kávészünet szponzora: Ára: 200.000 Ft+Áfa 

 A szponzorcég gépével, termékével és egyéb promóciós anyagával 

kiállítóként részt vehet a konferencián, konferenciacsomagban 

promóciós terméket helyezhet el.  

 

Konferencia táska Ára:250.000 Ft+Áfa 

szponzora: A szponzor cég logója megjelenik a Konferencia-táskán, továbbá 

lehetőség céges tájékoztató anyag, toll és egyéb promóciós termék 

elhelyezésére a konferenciacsomagban. Szponzorcég logója 

hyperlinkkel megjelenik honlapunkon ( www.mle.hu ). 

 
 

Esetlegesen egyéni igényeknek megfelelő személyre szabott csomagok kialakítására is 

lehetőséget biztosítunk. 

További információért dr. Han-Nyakas Mártánál érdeklődhet. E-mail: 

m.nyakas@mle.hu 

 

 

Budapest, 2017. július 3. 

Érdeklődésüket megköszönve: 

 

  

 A Magyar Logisztikai Egyesület  

 Konferencia Szervező Bizottsága 
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