
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Molekuláris Élettudományi Konferencia 2021 

2021. november 5-7.  Hotel Eger Park 

Konferenciatámogatói csomagok és kiállítási felhívás 

  



Tisztelt Partnerünk! 
 

A Magyar Biokémiai Egyesület (MBKE) és a Magyar Genetikusok Egyesülete (MAGE) 2021. november 5-7. között 

„Molekuláris Élettudományi Konferencia 2021” (Hungarian Molecular Life Sciences 2021) címmel közös konferenciát 

szervez. Reményeink szerint ebben az időszakban már nem lesz akadálya egy jelenléti konferencia megtartásának, 

ellenkező esetben az online formátum jelenti a megoldást. 

 

Hazai és külföldi tudományos műhelyekből közel négyszáz kutató részvételére számítunk. Konferenciánk a korábban 

külön megszervezett rendezvényeknek, a Magyar Genetikai Kongresszusnak, a Sejt- és Fejlődésbiológiai Napoknak, 

valamint a Magyar Biokémiai Egyesület vándorgyűléseinek kiváló hagyományait folytatja. Az első négy Molekuláris 

Élettudományi Konferencia sikere bizonyította, hogy a közös szervezés a hazai élettudományi konferenciák 

történetében új minőséget hozott létre. A 2021-es konferencia célja fórumot teremteni a biokémia, a 

szerkezetbiológia, a sejtbiológia, a fejlődésbiológia, a klasszikus és molekuláris genetika, az emberi betegségek 

molekuláris biológiája, a rendszerbiológia, a szintetikus biológia, a proteomika, genomika, epigenetika és a 

bioinformatika területén dolgozó kutatók számára. Ezeken túl, reménykedünk abban, hogy rendezvényünknek fontos 

szerepe lesz a „Covid-mentes” tudományos életérzés feltámasztásában, ahol újra nagy szerepet kaphatnak a 

személyes találkozások és a baráti hangulatú beszélgetések Önökkel és kollégáinkkal egyaránt. 

 

Konferenciánkat az egri Hotel Eger-Park konferenciaközpontjában rendezzük meg. A helyszínt úgy választottuk, hogy 

az előadótermek, az éttermek, a szállodai szobák, valamint a cégek kiállításai egy épületegyüttesben helyezkedjenek 

el, ahol bőségesen vannak szakmai megbeszélésre alkalmas közösségi terek, valamint kikapcsolódást szolgáló 

létesítmények is. A tudományos rendezvényt hagyományosan céges szimpóziumok, műszerbemutatók is színesítik, de 

várjuk az alapkutatásokat támogató és akár diagnosztikus és gyógyszereket előállító cégek jelentkezését is. 

 

Meggyőződésünk, hogy az V. Molekuláris Élettudományi Konferencia páratlan lehetőséget nyújt Önök számára, hogy 

tevékenységüket a molekuláris biológiai kutatásokban résztvevő kutatókkal megismertethessék. Ezúton reméljük, 

hogy Cégük a konferencia ideje alatt részt tud venni kiállítóként vagy bemutatóként és szponzori támogatásukat 

élvezhetjük ezen a rendezvényen.   

 

A konferenciát a Diamond Congress Kft.-vel (http://www.diamond-congress.hu/) együttműködésben szervezzük, 

melynek munkatársai kérésre további részletes információval szolgálnak.  

 

A konferencia szervezői nevében: 

 

Buday László   Mihály József    Virág László  

MBKE elnöke   MAGE elnöke   MBKE alelnöke  

  Lontay Beáta   Erdélyi Miklós      Sinka Rita 

MBKE főtitkára             MAGE elnökségi tag            MAGE elnökségi tag 



Platina fokozatú támogatói csomag (Bankett vacsora) 

• a konferencia bankett vacsorájának kizárólagos támogatója 

• a vacsora helyszínén molinós, asztali zászlós vagy roll-up-os megjelenés biztosítása  

(zászlót / molinót / roll-up-ot szponzor biztosítja) 

• cég logójának feltüntetése platina fokozatú támogatóként: a bankett meghívóján egy színnel; weblapon 

link kapcsolattal; programfüzetben, konferencia teremben  

• B5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban, a programfüzetben 

• 12 m2 kiállítási terület  

• 2 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

• 4 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő) 

 

A támogatói csomag díja: 1.050 ezer Ft+ÁFA - A támogatói csomag csak egy cég számára választható! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arany fokozatú támogatói csomag #1 (Konferencia ebéd) 

• támogató az ebédek kizárólagos támogatója  

• az ebéd helyszínén molinós, asztali zászlós vagy roll-up-os megjelenés biztosítása  

(zászlót / molinót / roll-up-ot szponzor biztosítja) 

• cég logójának feltüntetése arany fokozatú támogatóként: weblapon link kapcsolattal; programfüzetben, 
konferencia teremben  

• B5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban a programfüzetben 

• 8 m2 kiállítási terület 

• 1 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

• 3 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő) 

 

A támogatói csomag díja: 800 ezer Ft+ÁFA - A támogatói csomag csak egy cég számára választható! 

 

Arany fokozatú támogatói csomag #2 (Konferencia táska) 

• konferencia táska kizárólagos támogatója  

• cég logójának / nevének elhelyezése a konferencia táskán egy színnel 

• cég logójának feltüntetése arany fokozatú támogatóként: weblapon link kapcsolattal; programfüzetben, 

konferencia teremben  

• B5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban a programfüzetben 

• 8 m2 kiállítási terület  

• 1 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

• 3 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő) 

 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!  

A támogatói csomag díja: 800 ezer Ft+ÁFA (ha a táskát a szervezők biztosítják) 

A támogatói csomag díja: 600 ezer Ft+ÁFA (ha a táskát a szponzor biztosítja)  



Arany fokozatú támogatói csomag #3 (Konferencia kitűző) 

• konferencia kitűző kizárólagos támogatója  

• cég logójának / nevének elhelyezése a kitűző zsinórján egy színnel 

• cég logójának feltüntetése arany fokozatú támogatóként: weblapon link kapcsolattal; programfüzetben, 

konferencia teremben  

• B5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban a programfüzetben 

• 8 m2 kiállítási terület  

• 1 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

• 3 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő) 

 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!  

A támogatói csomag díja: 800 ezer Ft+ÁFA - ha a nyakpántot és névtartó tokot a szervezők biztosítják 

támogatói csomag díja: 650 ezer Ft+ÁFA - ha a nyakpántot és a névtartó tokot a szponzor biztosítja 

 

Arany fokozatú támogatói csomag #4 (Konferencia applikáció) 

• támogató a konferencia Smart Event applikáció kizárólagos támogatója  

• cég logójának feltüntetése a konferenciára készült applikáció  

minden oldalán  

• cég logójának feltüntetése arany fokozatú támogatóként:  

weblapon link kapcsolattal; programfüzetben, konferencia teremben 

• B5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása  

nyomtatásban, a programfüzetben 

• 8 m2 kiállítási terület  

• 1 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

• 3 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő) 

 

A támogatói csomag díja: 800 ezer Ft+ÁFA - A támogatói csomag csak egy cég számára választható! 

Platina szponzori csomag mellé a konferencia Smart Event applikáció támogatása 200 ezer Ft + ÁFA összegért 

érhető el. 

 

Ezüst fokozatú támogatói csomag #1 (Konferencia jegyzettömb és toll) 

• konferencia jegyzettömb és toll kizárólagos támogatója  

• cég logójának feltüntetése ezüst fokozatú támogatóként: weblapon link kapcsolattal; programfüzetben, 

konferencia teremben 

• B5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban, a programfüzetben 

• 6 m2 kiállítási terület  

• 1 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

• 2 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő) 

 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!  

A támogatói csomag díja: 650 ezer Ft+ÁFA - ha a jegyzettömböt és tollat a szervezők biztosítják 

támogatói csomag díja: 550 ezer Ft+ÁFA - ha a jegyzettömböt és tollat a szponzor biztosítja  



Ezüst fokozatú támogatói csomag #2 (Konferencia kávészünet) 

• támogató a kávészünetek kizárólagos támogatója  

• A kávészünet helyszínén molinós vagy asztali zászlós megjelenés biztosítása (zászlót/molinót szponzor 

biztosítja) 

• cég logójának feltüntetése ezüst fokozatú támogatóként: weblapon link kapcsolattal; programfüzetben, 

konferencia teremben 

• B5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban, a programfüzetben 

• 6 m2 kiállítási terület  

• 1 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

• 2 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő) 
 

A támogatói csomag díja: 650 ezer Ft+ÁFA - A támogatói csomag csak egy cég számára választható!  

 

Ezüst fokozatú támogatói csomag #3 (Poszter vacsora) 

• a poszter vacsora kizárólagos támogatója  

• A poszter szekció és a vele együtt rendezendő fogadás helyszínén molinós, asztali zászlós vagy roll-up-os 

megjelenés biztosítása (zászlót / molinót / roll-up-ot szponzor biztosítja) 

• cég logójának feltüntetése ezüst fokozatú támogatóként: weblapon link kapcsolattal; programfüzetben, 

konferencia teremben 

• 6 m2 kiállítási terület  

• 1 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

• 2 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő) 
 

A támogatói csomag díja: 650 ezer Ft+ÁFA - A támogatói csomag csak egy cég számára választható!  

 

Ezüst fokozatú támogatói csomag #4 (Konferencia ajándék) 

• konferencia ajándék támogatója, szóróajándék elhelyezése a konferencia táskában 

• cég logójának feltüntetése ezüst fokozatú támogatóként: weblapon link kapcsolattal; programfüzetben, 

konferencia teremben 

• B5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban, a programfüzetben 

• 6 m2 kiállítási terület  

• 1 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

• 2 fő díjmentes részvétele a konferencián (szállás nélkül értendő) 
 

A támogatói csomag díja: 650 ezer Ft+ÁFA - A támogatói csomag több cég számára választható! 
Szóróajándékot a szponzor biztosítja. 

 

Bronz fokozatú támogatói csomag (Általános megjelenés) 

• cég logójának feltüntetése bronz fokozatú támogatóként: weblapon link kapcsolattal; programfüzetben, 

konferencia teremben 

• B5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban, a programfüzetben 

• 1 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában 

 
A támogatói csomag díja: 350 ezer Ft+ÁFA - A támogatói csomag több cég számára választható! 

 

Céges előadás tartása 

• 15 perces céges előadás tartása a tudományos programban megjelölt idősávban  

• az előadás plenáris formában kerül megrendezésre, ebben az idősávban nincs párhuzamos szekció 

• csak platina-, arany- és ezüsttámogatói csomag mellé rendelhető 

 
A céges előadás díja: 250 ezer Ft+ÁFA – Az előadás tartása  három cég számára választható!  



Kiállítási lehetőség 
 

A fentiekben ismertetett megjelenési formákon kívül természetesen kiállítási területet is kínálunk az érdeklődő cégek 

számára. A kiállítást informálisan, épített egységstandok nélkül kívánjuk megrendezni, kifejezetten a kávészünet 

területén. Kiállítási terület bármely cég számára igényelhető. Azon cégek, akik a meghirdetett támogatói csomagokat 

is választottak, előnyt élveznek az elhelyezés során.  

A kiállítói helyek bérleti díjai: 
 

4 m2 –es terület: 280 000 Ft + ÁFA  6 m2 –es terület: 370 000 Ft + ÁFA 
 

A standhely a következőket tartalmazza: kijelölt terület, 1 asztal, 2 szék, 1 szemetes, 1 db 230V-os csatlakozási 
lehetőség. Nagyobb méretű standoknál ez arányosan növelhető. A meghirdetett m2 díj a kiállító személy részvételi díját 
NEM tartalmazza. A standon tartózkodó személy résztvevőnek minősül, amennyiben az előadásokat is látogatja, rá a 
weboldalon található részvételi díjak vonatkoznak:  

http://www.hunlifesci.hu 

Ez alól kivételt jelentenek azon kiállítási cégek résztvevői, akik csak a kiállítás területén tartózkodnak (előadást nem 
látogatnak). Részükre kedvezményes részvételi díjat lehet igényelni, melynek összege bruttó 51.000 Ft / teljes 
időtartam. Az összeg az étkezéseket tartalmazza (kávészünetek, ebédek, fogadás, bankett), de nem tartalmazza a 
konferencia anyagot és nem jogosít az előadások látogatására. Ezen résztvevők más névkitűzőt kapnak a regisztráció 
során. Kérjük, jelezze a résztvevő(k) nevét, e-mail címét a jelentkezési lapon az erre kijelölt helyen. A kiállítói 
jelentkezési lapot kérjük visszaküldeni a lent megadott elérhetőségek egyikére legkésőbb 2021. szeptember 10-ig. 

 

Hirdetési lehetőség 

Egy oldalas színes hirdetés a programfüzetben B5 méretben 
150 ezer Ft +ÁFA 

1 db, max. A4 méretű szórólap elhelyezése a konferencia táskában   150 ezer Ft +ÁFA 

Hirdetési lehetőségek bármely cég számára korlátlanul, mint egyéni megjelenés is elérhető. 

 

Jelentkezési, fizetési feltételek 

A fenti támogatói csomagokra jelentkezni írásos szándéknyilatkozattal, a szponzori csomag megjelölésével a Szervező 

Irodához intézett levélben lehet 2021. szeptember 10-ig. A támogatói csomagok tartalma a szervezők részéről 

ajánlattételnek minősül. Ennek írásos elfogadása a szponzor részéről a szerződés létrejöttét eredményezi. A támogatói 

csomagok díja az ÁFÁ-t nem tartalmazza. A szponzori és a hirdetési díjak befizetésének határideje 2021. október 22. A 

szervezők fenntartják a jogot és a lehetőséget, hogy a meghirdetett támogatói csomagoktól eltérő megállapodást 

kössenek a szponzorral, amennyiben ez a felek kölcsönös érdekeit szolgálják. 

A szándéknyilatkozat megküldése után támogató részéről visszalépés nem lehetséges, mivel az ellenszolgáltatást 

(kommunikációt a résztvevők felé) a szervező iroda azonnal megkezdi. Visszalépésre támogató csak abban az esetben 

jogosult, ha a konferencia szervezője az ajánlatban foglalt szolgáltatásokat a támogatónak önhibájából eredően nem 

biztosítja. Amennyiben a támogató által választott csomag már foglalt, úgy az iroda azonnal tájékoztatja partnerét 

erről, és ebben az esetben más támogatói csomagot ajánlhat fel. 

Kiállítási terület megrendelése esetén a standhely kizárólag akkor foglalható el, ha annak ellenértéke 2021. október 22-

ig a szervezők számlájára beérkezett. A megrendelt kiállítási terület díjmentesen 2021. szeptember 17-ig mondható 

vissza. Szeptember 17. után a teljes terület díja fizetendő.  

 
Jelentkezés, kapcsolatfelvétel 

 

Diamond Congress Kft.; Éles-Etele Nóra 
1255 Budapest, Pf. 48.;  

Tel.: 06 1 225 0209; Mobil: 0670-943-8543 
E-mail: elesetele@diamond-congress.com 


