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Tisztelt Partnerünk!
Engedje meg, hogy Önt, mint a hazai ipar egyik kiemelkedő szereplőjének a vezetőjét, megismertessük a
következő gondolatokkal.
A műszaki létesítmények biztonságos és gazdaságos üzemeltetésének elengedhetetlen tényezője a technológiai
berendezések állapotának ismerete. Üzemelő létesítmény esetében ennek legfontosabb eszköze a roncsolásos és
roncsolásmentes anyagvizsgálat, illetve a műszaki diagnosztika. A vizsgálati és diagnosztikai technika, az
adatgyűjtés és a kiértékelés hatalmas fejlődésen ment át az elmúlt évtizedekben (automatizálás, miniatürizálás,
digitalizálás). Ezzel együtt a vizsgálatot végző és az eredményeket értelmező és értékelő szakemberek
felkészültsége, gyakorlata és általános magatartása, beleértve az etikus viselkedést is, a megbízható vizsgálati
eredmény egyik legfontosabb feltétele. A megfelelő minőségű vizsgálati tevékenység feltételezi még a vizsgáló
cég tulajdonosának az elkötelezettségét, mint például a szükséges források biztosítása és a személyzet motiválása.
A hazai anyagvizsgálat teljes palettáját két civil, szakmai szervezet képviseli. Az egyik a több, mint 20 éves múltra
visszatekintő Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség (MAROVISZ), a másik a több, mint 120 éve alapított
és a második világháború éveiben megszűnt, majd 2012-ben újjáalakult Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete (MAE).
Mindkét egyesület küldetésének tekinti annak elősegítését, hogy a hazai anyagvizsgálat színvonala közeledjen az
európai színvonalhoz, ezzel is hozzájárulva a magyar gazdaság teljesítőképességének a javulásához. Ezzel az
általános céllal összhangban van a két egyesület azon célkitűzése, hogy lehetőségei keretén belül magasabb
színvonalra emelje a vizsgáló személyek kompetenciáját. Ezt szolgálják az egyesületek kétévente megrendezésre
kerülő konferenciái.
A pandémia következtében a konferenciák szervezése általában nem a megszokott módon és nem a megszokott
ütemezésben történik. A helyzet ismeretében úgy döntöttünk, hogy – a két egyesület történetében először – a
kétévente, de egymáshoz képest egy évvel eltoltan sorra kerülő konferenciák helyett közös, online rendezvényt
szervezünk 2021. március 17-18-án. Ez lesz a közös XII. Roncsolásmentes Anyagvizsgálati Konferencia és Kiállítás
(XII. RAKK) és a 10. Anyagvizsgálat a Gyakorlatban (10. AGY). A rendezvény a hazai anyagvizsgálók nagy ünnepe
lesz, ami az átlagosnál nagyobb előkészítést igényel. A XII. RAKK és a 10. AGY konferencia és kiállítás
megszervezésére most egy olyan online rendezvény platform nyújt teret, mely rengeteg látványos megjelenési
alternatívát kínál támogatóinknak. A komplex és sokoldalú virtuális felület lehetővé teszi azt, hogy ez a különleges
konferencia- és kiállítás együttes méltó módon fogadja az anyagvizsgálati szakágazatok munkatársait, akik így egy
egyedülálló, modern és biztonságos rendezvényélménnyel gazdagodhatnak. A platform a teljes esemény és
a szponzorok számára egyaránt hihetetlenül rugalmas és az egyedi elképzeléseknek is megfelelő vizuális
megoldásokkal kínálja a szakemberek maximális elérését.
Annak érdekében, hogy a kiemelkedő jelentőségű, együttes konferenciát méltó módon tudjuk megrendezni,
számítunk a hazai anyagvizsgáló szakma, de különösen a vizsgálatokat alkalmazók támogatására. Kérjük Önt, mint
a hazai gazdasági élet meghatározó szereplőjét, hogy lehetőségéhez mérten nyújtson szponzori támogatást a
konferencia megrendezéséhez. Szponzorálása egyúttal példát is fog mutatni cégük elkötelezettségéről.
Bízom abban, hogy megérti egyesületeink, illetve az anyagvizsgálók közössége törekvéseit és támogat munkánk
folytatásában.
Üdvözlettel.

Dr. Trampus Péter
elnök, MAROVISZ

Dr. Biró Gyöngyvér
elnök, MAE
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Platina fokozatú támogatói csomag #1.
A csomag tartalma
- cég logójának feltüntetése a rendezvény weboldalának fejlécében Platina fokozatú támogatóként (minden
oldalon konstans megjelenést biztosít) link kapcsolattal
- cég logójának feltüntetése a virtuális rendezvény platformján
- virtuális stand professzionális csomag (az elérhető legnagyobb csomag, lent részletezve)
- 1 db 20 perces céges előadás tartása
- 4 fő díjmentes részvétele a rendezvényen /beleértve a standszemélyzetet is/
- rendezvény minden hírlevelében logó feltüntetése, mint Platina fokozatú támogató
- rendezvény regisztrációs felületén logó feltüntetése, mint Platina fokozatú támogató
- élő adások felületén logó feltüntetése, mint Platina fokozatú támogató
A támogatói csomag ára: 750.000 Ft+ÁFA (2080 EUR+ÁFA), társszponzorálás esetén.
A csomagra kizárólagosság igényelhető a szervezőktől, egyedi díjszabás megállapítása mellett.

Arany fokozatú támogatói csomag #2.
A csomag tartalma
- cég logójának feltüntetése a rendezvény weboldalának fejlécében Arany fokozatú támogatóként (minden
oldalon konstans megjelenést biztosít) link kapcsolattal
- cég logójának feltüntetése a virtuális rendezvény platformján
- virtuális stand bővített csomag
- 1 db 15 perces céges előadás tartása
- 3 fő díjmentes részvétele a rendezvényen /beleértve a standszemélyzetet is/
- rendezvény minden hírlevelében logó feltüntetése, mint Arany fokozatú támogató
- rendezvény regisztrációs felületén logó feltüntetése, mint Arany fokozatú támogató
A támogatói csomag ára: 590.000 Ft+ÁFA (1640 EUR+ÁFA), társszponzorálás esetén.
A csomagra kizárólagosság igényelhető a szervezőktől, egyedi díjszabás megállapítása mellett.

Ezüst fokozatú támogatói csomag #3.
A csomag tartalma
- cég logójának feltüntetése a rendezvény weboldalának fejlécében Ezüst fokozatú támogatóként (minden
oldalon konstans megjelenést biztosít) link kapcsolattal
- cég logójának feltüntetése a virtuális rendezvény platformján
- virtuális stand bővített csomag
- 2 fő díjmentes részvétele a rendezvényen /beleértve a standszemélyzetet is/
- rendezvény minden hírlevelében logó feltüntetése, mint Ezüst fokozatú támogató
A támogatói csomag ára: 490.000 Ft+ÁFA (1360 EUR+ÁFA), társszponzorálás esetén.
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Alap virtuális stand
Az alap virtuális stand csomag részei *
- logó / banner (fríz felirat) elhelyezése a standon link kapcsolattal
- maximum 2 szórólap, hirdetés vagy termékkatalógus elhelyezési lehetősége a standon pdf formátumban
- 1 db videó prezentáció (cég-, termék-, vagy szolgáltatás ismertető) bemutatása a standon max. 20 percben
mp4 formátumban
- 1 fő (fotó, QR kód, teljes elérhetőség) standszemélyzet részvétele a standon és a teljes rendezvényen
- szöveges nyilvános chat funkció biztosítása a kiállítás virtuális látogatóival a kiállító kolléga számára
- privát levélküldés biztosítása látogató > kiállító irányban (nem nyilvános kapcsolatfelvétel)
- standon kívüli közösségi lobby területen való tartózkodás és kommunikációs lehetőség (socializing area)
- szervezők által biztosított játékban való részvétel
A virtuális stand alapcsomag ára: 170.000 Ft+ÁFA (480 EUR+ÁFA)

Bővített virtuális stand
A bővített virtuális stand csomag részei *
- logó / banner (fríz felirat) elhelyezése a standon link kapcsolattal
- maximum 4 szórólap, hirdetés vagy termékkatalógus elhelyezési lehetősége a standon pdf formátumban
- 2 db videó prezentáció (cég-, termék-, vagy szolgáltatás ismertető) bemutatása a standon max. 2 x 20 percben
mp4 formátumban
- 2 fő (fotó, QR kód, teljes elérhetőség) standszemélyzet részvétele a standon és a teljes rendezvényen
- szöveges nyilvános chat funkció biztosítása a kiállítás virtuális látogatóival a 2 kiállító kolléga számára
- privát levélküldés biztosítása látogató > kiállító irányban (nem nyilvános kapcsolatfelvétel)
- élő videó chat funkció biztosítása a kiállítás virtuális látogatóival a 2 kiállító kolléga számára (egy konferencia
tárgyaló szoba a kiállítás nyitva tartása alatt)
- standon kívüli közösségi lobby területen való tartózkodás és kommunikációs lehetőség (socializing area)
- szervezők által biztosított játékban való részvétel.
A virtuális stand bővített csomag ára: 230.000 Ft+ÁFA (640 EUR+ÁFA)

Professzionális virtuális stand
A professzionális virtuális stand csomag részei *
- logó / banner (fríz felirat) elhelyezése a standon link kapcsolattal
- maximum 6 szórólap, hirdetés vagy termékkatalógus elhelyezési lehetősége a standon pdf formátumban
- 3 db videó prezentáció (cég-, termék-, vagy szolgáltatás ismertető) bemutatása a standon max. 3 x 20 percben
mp4 formátumban
- 4 fő (fotó, QR kód, teljes elérhetőség) standszemélyzet részvétele a standon és a teljes rendezvényen
- szöveges nyilvános chat funkció biztosítása a kiállítás virtuális látogatóival a 4 kiállító kolléga számára
- privát levélküldés biztosítása látogató > kiállító irányban (nem nyilvános kapcsolatfelvétel)
- élő videó chat funkció biztosítása a kiállítás virtuális látogatóival a 4 kiállító kolléga számára (két konferencia
tárgyaló szoba a kiállítás nyitva tartása alatt)
- standon kívüli közösségi lobby területen való tartózkodás és kommunikációs lehetőség (socializing area)
- szervezők által biztosított játékban való részvétel.
A virtuális stand professzionális csomag ára: 300.000 Ft+ÁFA (840 EUR+ÁFA)
*a csomagokban felsorolt megjelenési opciók a szervezőkkel történt egyeztetésnek megfelelően módosíthatók /pl.: videó
prezentáció helyett kérhető roll-up, szórólap vagy katalógus megjelenítés/
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Az alábbiakban szeretnénk bővebben kifejteni néhány, fent felsorolt szolgáltatást.
Virtuális kiállítói stand
Ez tulajdonképpen a rendezvény platformon belül egy olyan dedikált weboldal, ahol csakis és kizárólag az adott
kiállító által összeállított és megküldött anyagok láthatók, nyilvánosan, minden látogató számára időbeli és
informatikai korlátozás nélkül, a rendezvény teljes látogatási ideje alatt, valamint a rendezvény zárása után
2021. április 30-ig.

Elektronikus fríz felirat
A kiállító cég által megküldött logó vagy banner megjelenítése az oldal (virtuális stand) tetején igény szerint link
kapcsolattal.
Prospektus, katalógus
Kiállító cég által a standon elhelyezhető hirdetés, szórólap vagy termékkatalógus letölthető pdf változata.
Videó prezentáció
Bármilyen, a kiállító cég által mp4 formátumban megküldött videó fájl, mely a cég vagy termék promócióját
szolgálja. Ajánlott terjedelme nem több mint 20 perc.
Publikus chat funkció
Mindenki által látható nyilvános szöveges chat funkció, melyen az adott kiállító cég a partnerei által feltett
kérdésekre válaszolni tud, kiállított anyagaihoz aktuális üzenetet tud társítani, látogató figyelmét fel tudja hívni.
(szöveg, kép, fájlcsatolás lehetséges). A látogató ezen a chat felületen is üzenhet a kiállítónak, kifejezheti
érdeklődését, kommunikációt kezdeményezhet.
Privát üzenetküldési funkció
Direkt üzenetküldési funkció a kiállító cég által előre dedikált email címre, melynek tartalma más látogató vagy
kiállító számára nem látható, zárt kapcsolat felvételi lehetőség a látogató számára, és ezen a felületen is üzenhet
a kiállítónak, kifejezheti érdeklődését, négyszemközti kommunikációt kezdeményezhet.
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Elektronikus névjegykártya (kiállítói kitűző)
Minden regisztrált kiállító (1, 2 vagy 4 fő standtól függően) rendelkezik vele, mely tartalmazza a standon
tartózkodó kiállító személy nevét, fotóját, a kiállító cég nevét és email címét, valamint a telefonszámát. A kiállító
cég kiegészítheti ezt tetszés szerint skype vagy bármilyen más elérhetőséggel is igény szerint. A kiállító névjegyét
a látogató egy QR kód leolvasással könnyen elmentheti.
Videó chat funkció
Mindenki által látható és használható, de a kiállító által akár titkosítható tárgyaló vagy konferencia szoba, melyben
a látogató vagy akár látogatók egy csoportja a kiállító cég képviselőivel adott időpontban személyesen
beszélgethetnek (videókonferencia, chat, képernyőmegosztás stb.). Meghatározott kiállítói csomagokban
elérhető szolgáltatás: bővített csomag egy, professzionális csomag két virtuális tárgyaló használatát tartalmazza.
Virtuális lobby
A virtuális lobbyban a látogatók és a kiállítók kötetlenül találkozhatnak, beszélgetést kezdeményezhetnek,
üzenhetnek egymásnak. A különböző szakterületeknek külön csarnokrésze van, elősegítendő az azonos területen
tevékenykedő kutatók és cégek képviselőinek találkozását, kapcsolatteremtését. A csarnokban nyilvános szöveges
üzenőfal is működik.
Céges előadás (vendor seminar)
A Platina és az Arany Támogatói Csomagot választó partnereink számára felajánlott céges előadás tartása, mely
adott időpontban élőben megtekinthető és az élő adás sugárzása után felvételről visszanézhető a rendezvény
zárásáig. Az előadás forrását a kiállító cég biztosítja a szervezők számára teljesen kész mp4 formátumban,
minimum HD minőségben. Az előadó előzetes írásos engedélye minden esetben szükséges a prezentáció
felvételéhez és közvetítéséhez. Ennek hiányából és elmulasztásából eredő károkért a szervező nem tehető
felelőssé, a szolgáltatás teljesítettnek minősül.
Egyéb játékos kiegészítések
A szervezők célja, hogy interaktívvá, érdekessé tegyék a rendezvényt és a látogatók számára egyaránt. Mivel
személyesen most nem találkozhatunk, így a kapcsolattartás elektronikus és virtuális formájából kívánjuk kihozni
a legtöbbet. A rendezvény felületén online játékkal szeretnénk a legtöbb látogatót a kiállítók standjaira irányítani.
Természetesen kiállítóink saját ötleteit is örömmel fogadjuk, és szívesen támogatjuk partnereinket változatos
promóciós megjelenések megvalósításában.
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Az online térben megrendezett konferencia és kiállítás teljesen platform független, bármilyen operációs
rendszeren és mobil eszközön is működik. Bizonyos funkciók használatához kamera, mikrofon és hangszóró
szükséges. Külső program installációja nem szükséges, de Internet Explorer böngésző a működést már nem
támogatja. A kiállítók által megadott anyagot változtatás nélkül, az általuk megadott nyelven lesz megjelenítve. A
virtuális rendezvényen való részvétele előzetes regisztrációhoz kötött.

Határidők, fontos dátumok
Kiállítók, szponzorok jelentkezése (folyamatos, de legkésőbb)

2021. március 1.

Lemondási határidő 15%-os díjfizetés mellett

2021. február 15.

Standok, hirdetési és szponzori díjak befizetése

2021. február 20.

Kiállítói anyagok, hirdetések, videók,
katalógusba szánt anyagok megküldése

2021. március 5.

Standok átadása kiállítók számára

2021. március 16.

A fenti támogatói és virtuális kiállítói csomagokra jelentkezni a letölthető jelentkezési lap cégszerűen aláírt
megküldésével lehet legkésőbb 2021. március 1-ig. A támogatói és kiállítói csomagok tartalma a szervezők
részéről ajánlattételnek minősül. Ennek elfogadása a partner részéről a szerződés létrejöttét eredményezi. A
csomagok díja a 27%-os ÁFA-t nem tartalmazza. A szponzori, kiállítási és a hirdetési díjak díjbekérő ellenében
történő befizetésének határideje legkésőbb 2021. február 20. A szervezők fenntartják a jogot és a lehetőséget,
hogy a meghirdetett kiállítói és támogatói csomagoktól eltérő megállapodást kössenek a partnerrel.
A jelentkezési lap megküldése után partner részéről visszalépés nem lehetséges. Visszalépésre partner csak abban
az esetben jogosult, ha a kiállítás szervezője önhibájából eredően, és a partnernek nem felróható okból az
ajánlatban foglalt szolgáltatásokat nem biztosítja. Amennyiben a partner által választott csomag már foglalt, úgy
az szervező azonnal tájékoztatja erről, és ebben az esetben más kiállítói illetve támogatói csomagot ajánlhat fel.
A virtuális stand és kiegészítő szolgáltatások kizárólag akkor érhetők el a megrendelő számára, ha annak
ellenértéke 2021. február 20-ig a szervezők számlájára beérkezett. A megrendelt szolgáltatások 15%-os kezelési
költség térítése mellett 2021. február 15-ig mondható vissza. Február 15-től a teljes szolgáltatás díja fizetendő.
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Cég név:

Cím:
Számlázási cím (amennyiben a fentitől eltér):
Kapcsolattartó neve:
Telefon:

E-mail:
Adószám:

Kérjük, hogy jelölje meg a választott csomagot.

Platina fokozatú támogatói csomag #1.

750.000 FT+ÁFA

Arany fokozatú támogatói csomag #2.

590.000 FT+ÁFA

Ezüst fokozatú támogatói csomag #3.

490.000 FT+ÁFA

Alap virtuális stand

170.000 FT+ÁFA

Bővített virtuális stand

230.000 FT+ÁFA

Professzionális virtuális stand

300.000 FT+ÁFA
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A csomagok díja a 27%-os ÁFA-t nem tartalmazza. A szponzori, kiállítási és a hirdetési díjak befizetése díjbekérő
ellenében történik. A virtuális stand és kiegészítő szolgáltatások kizárólag akkor érhetők el a megrendelő számára,
ha annak ellenértéke a megjelölt határidőig a szervező számlájára beérkezett.
A befizetések határideje:

2021. február 20.

A megrendelt szolgáltatások 15%-os kezelési költség térítése mellett mondható vissza, mivel a megrendeléshez
tartozó szolgáltatások teljesítését a jelentkezést követően a szervezők megkezdik. A lemondási határidő után a
teljes szolgáltatás díja fizetendő.
Lemondási határidők és visszatérítési feltételek a következők:
2021. február 15-ig történő lemondásnál: 15% kezelési költség megfizetése, 85% visszatérítés
2021. február 15. után történő lemondásnál: szolgáltatás teljes összege fizetendő, nincs visszatérítés.

Alulírott kijelentem, hogy a kiállítás részvételi feltételeit ismerem és elfogadom.

Dátum: _____________________________

___________________________________
Cégszerű aláírás és bélyegző

Visszaküldési határidő: 2021. március 1.

Visszaküldési cím:
Diamond Congress Kft.
Éles-Etele Nóra
1255 Budapest, Pf. 48;
Tel: (06-1) 225-0209, (06-70) 943-8543
elesetele@diamond-congress.com
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