
Amennyiben szeretnének részt venni rendezvényünkön, akkor kérem, hogy szándékukat a 
következő címen elérhető regisztrációval jelezzék: 
https://www.inf.unideb.hu/hu/szakmainapokoldalon az aktuális (2019 tavasz) felületen a 
Cégeknek szóló Jelentkezés előadás tartására menüpont kiválasztásával lehet. 
  
A rendezvényen való céges megjelenés feltételei 

 Kitelepüléses stand esetén (4-6 m2) Helyszín: IK Aula  
- 1. nap: 50.000.- Ft 
- 2. nap: 30.000.- Ft 

 Helyi stand biztosítása (2-4 m2) Helyszín: IK épületében beosztva a jelentkezések és a 
helyszín befogadóképessége függvényében 

- 1. nap: 25.000.- Ft 
- 2. nap: 15.000.- Ft 

 
Befizetési határidő: 2019. március 30.  
Átutalás adományozási szerződés alapján: Új Évezred Informatika Fejlesztési 
Alapítvány 
4028 Debrecen 
Kassai út 26. 
Adószám:18559042-1-09 
Bankszámlaszám: 11625009-07975400-25000001 

Az alapítvány célja a régióban támogatni az informatikai oktatást, a tudomány és a gazdaság 
közeledését, az informatikai innovációt, a kultúra színvonalának emelését és mindezzel 
elősegíteni az információs társadalomra való felkészülést. 
 
A rendezvény szolgáltatásai: 

- A standok technikai kialakítása, biztosítása. (220V, elektromos elosztók, WiFi 
hozzáférés, 2 szék, csomagmegőrző) 

- Az adott rendezvényen 2 szakmai előadással való megjelenés 
- A cég elektronikus megjelenésének biztosítása a marketing TV-n az IK Aulájában 1 

héten keresztül 
- Szórólapok kihelyezése az épületben (egyszeri) 
- A rendezvény elektronikus és nyomtatott kiadványában való megjelenés biztosítása 

(cég neve, logó) 
- Próbainterjúk megszervezése, helyszín biztosítása 

 
 
A rendezvény támogatása 
Amennyiben támogatóként kíván megjelenni a rendezvényen, úgy az alábbi extra 
támogatással lehet arany (200.000.-), ezüst (150.000.-) vagy bronz (100.000.-) fokozatú 
támogató. 
 
- Pénzbeli szponzoráció (általános célú hozzájárulás, amelyet az esemény megszervezése, 
lebonyolítása során használunk fel) 
- Felajánlások a tombolahúzás nyereményeihez (Főként informatikai eszközökre gondolunk, 
amelyet a rendezvényen résztvevő hallgatók között sorsolunk ki az utolsó napon) 

https://www.inf.unideb.hu/hu/szakmainapok


- Catering: hozzájárulás a rendszeresen kialakított büfé kínálatához (sütemények, italok: kávé, 
tea, ásványvíz) 
 
Bronz fokozatú támogató: 

- A rendezvény szolgáltatásain túl további maximum 1 szakmai előadás tartása 
- Cég tevékenységi körének egy oldalas bemutatása a rendezvény kiadványában, 

weboldalán (maximum 1000 karakter) 
- Céges megjelenés szponzori pultok, hirdetőtáblák és molinók formájában a 

rendezvény helyszínén/előadótermekben, illetve céges szóróanyagként a résztvevők 
számára. 

 
Ezüst fokozatú támogató: 

- A rendezvény szolgáltatásain túl további maximum 2 szakmai előadás tartása 
- Cég tevékenységi körének egy oldalas bemutatása a rendezvény kiadványában, 

weboldalán (maximum 1500 karakter) 
- Céges megjelenés szponzori pultok, hirdetőtáblák és molinók formájában a 

rendezvény helyszínén/előadótermekben, illetve céges szóróanyagként a résztvevők 
számára. 

 
Arany fokozatú támogató: 

- A rendezvény szolgáltatásain túl további maximum 3 szakmai előadás tartása 
- Plenáris előadás tartása 
- Cég tevékenységi körének egy oldalas bemutatása a rendezvény kiadványában, 

weboldalán (maximum 2000 karakter) 
- Céges megjelenés szponzori pultok, hirdetőtáblák és molinók formájában a 

rendezvény helyszínén/előadótermekben, illetve céges szóróanyagként a résztvevők 
számára. 

- Igény szerint rövid média-megjelenés biztosítása 
 
Bármilyen, rendezvénnyel kapcsolatos észrevétel: szakmai.napok@inf.unideb.hu e-mail 
címen. 
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