
 

Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete 
 

 7.AGY Szeminárium 
Reklám felület megrendelő lap  

 
 

CÉGSZERŰEN ALÁÍRVA visszaküldendő 2014. május 30-ig a (061)-276-0557 faxszámra vagy a 
titkarsag@mae2012.hu e-mail címre! 

 
 

Cég neve:________________________________Tel.:___________________Fax.:__________________ 

Címe:_____________________________________________ E-mail:__________________________ 
 

Díjak fizetése: A megrendelés összegét a Szeminárium technikai szervezőjének, a Hardtest Kft.-nek a K&H banknál vezetett 
10400195-01900329-00000000 számú számlájára kell átutalni a díjbekérő számla megküldésétől számított 8 napon belül, 
késedelmes jelentkezés esetén legkésőbb a rendezvény megelőző napjáig. A pénzügyi teljesítés dátumával előleg számlát 
állítunk ki, a végszámlát pedig a rendezvény napjával készítjük el, és postázzuk a fent megadott cégnévre és címre. 
Igény esetén az előlegszámlát faxon/e-mailen eljuttatjuk Önhöz, egyéb esetben a végszámlával együtt postázzuk. 
 
 

 

Kérjük, jelölje be az alábbi táblázatban, hogy melyik reklám célú megjelenést kívánja igénybe venni: 
 
 

Reklám megjelenés az AGY7 rendezvényhez kapcsolódóan Ára Igény 

1. A cég logójának elhelyezése a MAE honlapján (nem MAE tag esetén)  20.000,-  

2. A cég logójának elhelyezése a nyomtatott programban 10.000,-  

3. Roll-up hirdetőtábla elhelyezése/db 15.000,-  

4. Poszter előadás tartása 20.000,-  

5. A) Esemény szponzorálása/kiemelt támogató: 

(Ebben az esetben a cég neve szóban és írásban is megjelenik) 

50.000,-  

 

5. B) Esemény szponzorálása/kiemelt támogató/kizárólagos: 80.000,-  

6. A MAE általános szponzorálása/ döntés szerint   
 
 
 
 
 

A fent feltüntetett árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák! 
 
2014.05.05. 

 
       _______________________________________ 
 

        Megrendelő cégszerű aláírása 
 

A jelentkezéssel/hirdetéssel kapcsolatban érdeklődni Naszádi Anikónál, a szervezőbizottság titkáránál lehet. 

Telefon: 06205961094, E-mail: titkarsag@mae2012.hu 

 



 

Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete 
 

Fizetett hirdetési lehetőségek a www.mae2012.hu honlapon 
 

Bevezető árak 
 

Az éves jogi tagdíj tartalmazza az egy éves logó + link megjelenést a honlapon. 

 

Fizetett PR cikk megjelentetése főoldalon sorrendben: 
1 hónap = 30.000 HUF 

1/4 év = 60.000 HUF 

½ év = 100.000 HUF 

 

Fizetett PR cikk főoldalon kiemelt hírként: 
1 hónap = 50.000 HUF 

 

Fizetett szakmai cikk a folyóiratok menüpont alá: 
1 hónap = 20.000 HUF 

1/4 év = 40.000 HUF 

½ év = 80.000 HUF 

 

Megjelenés hírlevélben: 
1 alkalom = 25.000 HUF 

 

Kiegészítő információk: 
A megjelölt árakból a MAE jogi tagjait 10% árengedmény illeti meg.  

MAE jogi tagok számára több csatorna egyidejű igénybevétele esetén pedig 15% kedvezmény érvényesíthető. 
 

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. 

 
Kérjük, jelölje meg a megfelelő négyzetben, hogy melyik reklám célú megjelenést kívánja igénybe venni: 

 
2014.05.05. 

 
       _______________________________________ 
 

        Megrendelő cégszerű aláírása 
 

A jelentkezéssel/hirdetéssel kapcsolatban érdeklődni Naszádi Anikónál, a szervezőbizottság titkáránál lehet. 

Telefon: 06205961094, E-mail: titkarsag@mae2012.hu 
 


