
 

 

SZPONZORI FELAJÁNLÁSOK RENDSZERE – ÖKO-AQUA 2016. 
 

Szponzorációs 

fokozat 

Szolgáltatások 

Reklámtárgyak elhelyezése  

a konferenciacsomagban 

Nyomdai/elektronikus termékeken  

történő megjelenés 
Reklámfelület biztosítása 

BRONZ 

FOKOZATÚ SZPONZOR  

100.000 Ft +ÁFA 

a MaVíz konferenciacsomagjában 

elhelyezhető 2 féle reklámtárgy vagy 

szóróanyag  

a MaVíz által készített szponzortáblán történő 

megjelenítés és a MaVíz honlapján a szponzor 

logójának kihelyezése 

– 

EZÜST 

FOKOZATÚ SZPONZOR 

200.000 Ft +ÁFA 

a MaVíz konferenciacsomagjában 

elhelyezhető 4 féle reklámtárgy vagy 

szóróanyag 

a MaVíz által készített szponzortáblán történő 

megjelenítés és a MaVíz honlapján a szponzor 

logójának kihelyezése 

1 db molinó/roll-up kihelyezése a konferencia egyik  

szekciótermében 

ARANY 

FOKOZATÚ SZPONZOR 

300.000 Ft +ÁFA 

a MaVíz konferenciacsomagjában 

elhelyezhető 6 féle reklámtárgy vagy 

szóróanyag   

a MaVíz által készített szponzortáblán történő 

megjelenítés és a MaVíz honlapján a szponzor 

logójának kihelyezése 

1 db molinó/roll-up kihelyezése a konferencia egyik  

szekciótermében +  

1 db molinó/roll-up kihelyezése a gálavacsora termében 

KIEMELT SZPONZOR 

500.000.- FT + ÁFA 

Az Arany fokozatú szponzor számára nyújtott szolgáltatásokon felül a konferencia kommunikációja során (pl.: konferenciaköszöntő előadás, gálava-

csorán stb.) a kiemelt szponzor név szerint kerül említésre, illetve 1 db molinót/roll-upot  kihelyezhet a plenáris ülés termében. 

KREATÍV SZPONZOR  

minimum 100.000 Ft +ÁFA 
A rendezvény előtt legalább 14 nappal jelezve lehetőség van kreatív szponzorrá válni. Ennek feltételei és pontos díjazása az általános szabályok betar-

tásával a szponzorációs szerződésben kerülnek rögzítésre. A díja minimum 100.000 Ft + ÁFA, de az igényelt kreatív szolgáltatás függvényében  

a szerződő felek külön megegyezése szerint történik.  
 

Általános szabályok:  

 A MaVíz rendezvényen szponzorációs szerződésben nem rögzített reklám és marketing tevékenység nem végezhető.  Szponzorációs ajánlattételre kizárólag a jelen 

szponzorációs felhívás közzétételét követően van lehetőség.  

 

 Ha egynél több szponzor cég érdeklődik egy bizonyos szponzorálási lehetőség iránt, akkor az adott lehetőséget – amennyiben nem lehetséges több szponzor együttes 

megjelenése – a szponzorációs felhívás megjelenését követő jelentkezés sorrendje szerinti első jelentkező nyeri el. A MaVíz felajánlhat más szponzorálási lehetősé-

get. 

 

 Rendezvény előtt kevesebb, mint 10 nappal jelentkező szponzor már csak a technikailag kivitelezhető lehetőségek közül választhat, meghirdetett csomagok esetén 

csak a még technikailag kivitelezhető elemeket kapja meg az adott csomagból, viszont a csomag teljes árát meg kell térítenie. 

 

 A szponzoráció keretén belül a szponzor által a rendezvényhez köthetően használható reklámfelületek, hirdetési módok, választott szponzorációs csomag a szponzo-

rációs szerződésben kerülnek rögzítésre, amelytől csak a felek kölcsönös egyetértésével lehet eltérni. 

 

 A MaVíz fenntartja magának a jogot, hogy a konferencia helyszínén belül meghatározza, hogy mely felületet bocsátja a szponzor rendelkezésére, továbbá a helyszín 

adottságainak függvényében megszabja a kihelyezhető reklámeszközök méretét. A szponzor ennek érdekében köteles előzetesen megküldeni a MaVíz számára a ki-

helyezni kívánt molinó/rollup, illetve kreatív reklámeszköz méretét.   

 

                                                                                                                                                                                                                                            



 

 

 A szponzorok által végzett tevékenységek nem zavarhatják a rendezvény menetét és a rendezvény résztvevőit, vagy azok üzleti érdekeit. A szponzor kizárólag a 

MaVíz által jóváhagyott, szponzorációs szerződésben rögzített szponzorációs tevékenységet hajthatja végre.  

 

 A Magyar Víziközmű Szövetség fenntartja magának a jogot, hogy egyes, az arculata szempontjából lényeges helyeket és lehetőségeket ne tegyen elérhetővé a szpon-

zorok részére (pl.: nyakpánt, regisztrációs asztal előtti és mögötti tér, névtáblák, elnöki asztal, szónoki pulpitus, vetítővászon, stb.,). 


