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V. NEMZETKÖZI OUTSOURCING KONFERENCIA  
MEGJELENÉSI LEHET İSÉGEK 

 
Miért lesz más, mint az eddigiek? 

 
A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) hagyományaihoz híven, 2011 ıszén 
ismét meghívja a szolgáltatóipar képviselıit a mindig nagy érdeklıdésnek örvendı éves 
nemzetközi outsourcing konferenciára, immár ötödik alkalommal. Az igényekhez igazodva, 
ezúttal elsıként a rendezvényt két napos idıtartamra, a HR Portal-lal együttmőködésben 
szervezzük, a szolgáltató központok, valamint a kis- és középvállalkozások érdeklıdésére számot 
tartó témák köré csoportosítva az elıadásokat. 
 
Kiket köszönthetünk a rendezvényen? 
 
A találkozóra meghívjuk a kormányzat képviselıit, neves Európai Uniós szakértıket és a hazai 
piac legismertebb szereplıit egyaránt. Várunk továbbá több mint 100 vezetı beosztású 
cégvezetıt, akik az üzleti szolgáltató szektort képviselve érkeznek értékes gondolataikkal. 
 
Miért érdemes részt venni? 

 
Jól tudjuk, milyen nehézséget jelent ma elérni a döntéshozókat, éppen ezért úgy alakítottuk ki a 
rendezvény programját is, hogy alkalmas legyen szakmai ismerkedésre. A délelıtti elıadások 
során neves hazai és európai vezetık, kormányzati és EU-képviselık ismertetnek meg a globális 
világ legfontosabb kihívásaival és az ezekre adható válaszokkal.  A különféle szekciókban azonos 
érdeklıdéső hallgatóságra számítunk, az elıadók aktuális, a mindennapi gyakorlat során 
alkalmazható tanácsokkal látják el a résztvevıket, a hangsúly a globális világról a lokális 
kérdésekre helyezıdik, a helyi kihívásokra összpontosítva. A délutánt mindkét napon az üzleti 
élettıl kissé távol esı, de nemzetközi szinten is jól ismert sikertörténetekkel kívánjuk zárni.  
 
Ha gondolkodnak megjelenésen, kérem, vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy együtt olyan 
megjelenési módot találjunk ki az Önök cége számára, amely valóban kellemes élményeket 
nyújthat résztvevıinknek.  
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SZPONZORÁCIÓS LEHETİSÉGEK 

 
 
Alapcsomag 
 

• Molinó kihelyezési lehetıség – 2x2 m méretben 
• Roll-up kihelyezési lehetıség – 1 db 
• A fogadócsomagban tájékoztató anyag 

elhelyezése – max. A4-es méretben, 2 oldalas 
szóróanyaggal 

• Logós megjelenés a www.hoa.hu weboldalon, 
közvetlen link biztosításával a cég honlapjára 

• Logós megjelenés a konferencia regisztrációs felületén, közvetlen link biztosításával a cég 
honlapjára 

• Cégük munkatársainak, partnereinek 1 db tiszteletjegyet a rendelkezésükre bocsátunk 
• Egy, a szponzor részérıl saját emblémával ellátott reklámajándék biztosítása 

 
Az alapcsomag díja: 250 000 Ft + áfa/nap 
(két napra 350 000 Ft + áfa) 
 

 
Extra csomag 

 
• Molinó kihelyezési lehetıség – 2x2 m méretben 
• Roll-up kihelyezési lehetıség – 2 db 
• Fogadócsomagban tájékoztató anyag elhelyezése – nincs megszabva a terjedelem 
• Kiemelt megjelenés a www.hoa.hu weboldalon, közvetlen linkkel a cég honlapjára 
• Kiemelt megjelenés a konferencia regisztrációs felületén, közvetlen link biztosításával a 

cég honlapjára 
• Egy saját emblémával ellátott reklámajándék biztosítása 
• Választható: nyakpánt, toll, bögre (egyéb kreatív, hasznosítható ötlet) 
• Kiállítói asztal elhelyezése /asztalt és 2 széket biztosítunk 
• Cégük munkatársainak, partnereinek 2 db tiszteletjegyet a rendelkezésükre bocsátunk 
 

Az extra csomag díja: 450 000 Ft + áfa/nap 
(két napra 630 000 Ft + áfa) 
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HIRDETÉSI LEHET İSÉGEK ÖNÁLLÓAN  
 
 
Tájékoztató anyag elhelyezése a Fogadócsomagban 
Díja: 80 000 Ft + áfa/nap 
Tájékoztató anyag elhelyezése a Fogadócsomagban (max.150 g, max. A4-es méret), 
amelyet a rendezvény minden résztvevıjének átadunk. 
 
Molinó kifüggesztése az elıadóteremben:  
Díja: 70 000 Ft + áfa/nap 
 
Hirdetés az V. Nemzetközi Outsourcing Konferencia zsinórján (nyakba akasztható) 
Díja: térítésmentes 
Feltétele: 150 db leszállított zsinór és a hozzá tartozó kitőzı (a pontos méret táblát 
elızetesen egyeztetni szükséges). 
 
Szakmai prezentáció a konferencián 
Az idei év újdonsága, hogy a prezentációs lehetıséget választó szponzor max. 20 perces 
szakmai elıadást tarthat a konferencia résztvevıi számára. A prezentáció konferencia 
programjába való beilleszthetıségét a Szponzor elızetesen megküldött téma, cím, és 
elıadó javaslatát követıen bírálja el a konferencia szervezı-bizottsága. Prezentációs 
lehetıséget korlátozott számban tudunk biztosítani. 
Díja: 300 000 Ft + áfa 
 
 
 

 
Egyéb szponzorációs javaslatokkal, elképzelésekkel kapcsolatban kérjük, 

keressenek a lenti elérhetıségek bármelyikén!  
 

Várjuk visszajelzésüket! 
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