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A Konferencia célkitőzése
Az anyagtudomány, anyagvizsgálat és anyaginformatika képviselıinek fórumaként és
integráló eseményként 2009. október 11-13. között, ez alkalommal Balatonkenesén kerül
megrendezésre a VII. Országos Anyagtudományi Konferencia.
A kiállítással és kerekasztal megbeszélésekkel összekötött, több kurrens szekcióból álló
elıadássorozat az ipar és a technológiák hazai és nemzetközi helyzetfelmérését, illetve a
várható fejlıdési irányok körvonalazását hivatott segíteni. Ennek különösen napjainkban
van kiemelt jelentısége, amikor a globális gazdasági válság elemzıinek és értékelıinek
egybehangzó véleménye szerint, a gazdaság új lendületének alapja csak a korábbitól
markánsan különbözı, fejlettebb technikai és technológiai színvonal lehet.
Konferenciánk ezen új fejlesztéseken dolgozó szakemberek és kutatócsoportok számára
kínál lehetıséget eredményeik közreadására és cseréjére, valamint integráló kapcsolatok
létesítésére.
A konferenciához kapcsolódó kiállításon lehetıséget kívánunk adni azon cégek számára,
amelyek anyagvizsgálattal, anyaginformatikával, laboreszközök és -berendezések
gyártásával és forgalmazásával, a témához kapcsolódó folyóiratok, szakkönyvek
szerkesztésével és kiadásával foglalkoznak. Célunk, hogy a résztvevık az
anyagtudomány minden területét átfogó információhoz jussanak a magyarországi
lehetıségekrıl, kiállítóink pedig bemutathassák termékeiket és tevékenységüket leendı
partnereiknek.

A Konferencia témakörei
•

Klasszikus anyagok és technológiák

•

Speciális anyagok és technológiák

•

Korszerő anyagkutatási- és vizsgálati módszerek

•

Modellezés és anyaginformatika

•

Innovatív termékek és technológiák
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Gyémánt fokozatú támogatói csomag #1. (Nyitófogadás)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A konferencia nyitófogadásának kizárólagos támogatója
a vacsora helyszínén molinós vagy asztali zászlós megjelenés biztosítása
(zászlót/molinót a szponzor biztosítja)
cég logójának feltüntetése a fogadás meghívóján egy színnel
cég banner elhelyezése a weblap címoldalán link kapcsolattal
cég logójának feltüntetése a weblapon gyémánt fokozatú támogatóként link
kapcsolattal
cég logójának a proceedings CD borítón történı elhelyezése gyémánt fokozatú
támogatóként kiemelve
cég logójának a programfüzetben történı elhelyezése gyémánt fokozatú
támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia angol nyelvő kiadványában történı elhelyezése
gyémánt fokozatú támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia teremben történı elhelyezése gyémánt fokozatú
támogatóként kiemelve
A5 mérető fekete-fehér egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása
nyomtatásban a programfüzetben
A4 mérető színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása a proceedings
CD-n pdf formátumban
szórólap elhelyezése a konferencia táskában
2 fı díjmentes részvétele a konferencián

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 800.000,- Ft

Gyémánt fokozatú támogatói csomag #2. (Bankett vacsora)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A konferencia bankett vacsorájának kizárólagos támogatója
a vacsora helyszínén molinós vagy asztali zászlós megjelenés biztosítása
(zászlót/molinót a szponzor biztosítja)
cég logójának feltüntetése a bankett meghívóján egy színnel
cég banner elhelyezése a weblap címoldalán link kapcsolattal
cég logójának feltüntetése a weblapon gyémánt fokozatú támogatóként link
kapcsolattal
cég logójának a proceedings CD borítón történı elhelyezése gyémánt fokozatú
támogatóként kiemelve
cég logójának a programfüzetben történı elhelyezése gyémánt fokozatú
támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia angol nyelvő kiadványában történı elhelyezése
gyémánt fokozatú támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia teremben történı elhelyezése gyémánt fokozatú
támogatóként kiemelve
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•
•
•
•

A5 mérető fekete-fehér egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása
nyomtatásban a programfüzetben
A4 mérető színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása a proceedings
CD-n pdf formátumban
szórólap elhelyezése a konferencia táskában
2 fı díjmentes részvétele a konferencián

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 800.000,- Ft

Arany fokozatú támogatói csomag #1. (Konferencia ebéd)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Támogató által választott napon az ebéd kizárólagos támogatója
Az ebéd helyszínén molinós vagy asztali zászlós megjelenés biztosítása
(zászlót/molinót a szponzor biztosítja)
cég logójának feltüntetése a weblapon arany fokozatú támogatóként link
kapcsolattal
cég logójának a proceedings CD borítón történı elhelyezése arany fokozatú
támogatóként kiemelve
cég logójának a programfüzetben történı elhelyezése arany fokozatú
támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia angol nyelvő kiadványában történı elhelyezése
arany fokozatú támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia teremben történı elhelyezése arany fokozatú
támogatóként kiemelve
A5 mérető fekete-fehér egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása
nyomtatásban a programfüzetben
A4 mérető színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása a proceedings
CD-n pdf formátumban
szórólap elhelyezése a konferencia táskában
1 fı díjmentes részvétele a konferencián

A támogatói csomag maximum 2 cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 550.000,- Ft
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Arany fokozatú támogatói csomag #2. (Angol nyelvő kiadvány)
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Trans Tech Publications Ltd gondozásában a Materials Science
Forum folyóirat külön köteteként megjelenı, angol nyelvő kiadvány
támogatója.
cég logójának feltüntetése a weblapon arany fokozatú támogatóként link
kapcsolattal
cég logójának a proceedings CD borítón történı elhelyezése arany fokozatú
támogatóként kiemelve
cég logójának a programfüzetben történı elhelyezése arany fokozatú
támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia angol nyelvő kiadványában történı elhelyezése
arany fokozatú támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia teremben történı elhelyezése arany fokozatú
támogatóként kiemelve
A5 mérető fekete-fehér egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása
nyomtatásban a programfüzetben
A4 mérető színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása a proceedings
CD-n pdf formátumban
B5 mérető fekete-fehér egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása
nyomtatásban a konferencia angol nyelvő kiadványában
szórólap elhelyezése a konferencia táskában
1 fı díjmentes részvétele a konferencián

A támogatói csomag csak két cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 550.000,- Ft

Ezüst fokozatú támogatói csomag #1. (Konferencia táska)
•
•
•
•
•
•
•

Konferencia táska kizárólagos támogatója
cég logó elhelyezéssel a konferencia táskán egy színnel
cég logójának feltüntetése a weblapon ezüst fokozatú támogatóként link
kapcsolattal
cég logójának a proceedings CD borítón történı elhelyezése ezüst fokozatú
támogatóként kiemelve
cég logójának a programfüzetben történı elhelyezése ezüst fokozatú
támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia angol nyelvő kiadványában történı elhelyezése
ezüst fokozatú támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia teremben történı elhelyezése ezüst fokozatú
támogatóként kiemelve
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•
•
•

A5 mérető egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban a
programfüzetben fekete-fehérben.
szórólap elhelyezése a konferencia táskában
1 fı díjmentes részvétele a konferencián

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 300.000,- Ft

Ezüst fokozatú támogatói csomag #2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Konferencia kávészünet)

Támogató által választott napon a kávészünet kizárólagos támogatója
A kávészünet helyszínén molinós vagy asztali zászlós megjelenés biztosítása
(zászlót/molinót a szponzor biztosítja)
cég logójának feltüntetése a weblapon ezüst fokozatú támogatóként link
kapcsolattal
cég logójának a proceedings CD borítón történı elhelyezése ezüst fokozatú
támogatóként kiemelve
cég logójának a programfüzetben történı elhelyezése ezüst fokozatú
támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia angol nyelvő kiadványában történı elhelyezése
ezüst fokozatú támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia teremben történı elhelyezése ezüst fokozatú
támogatóként kiemelve
A5 mérető egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban a
programfüzetben fekete-fehérben
szórólap elhelyezése a konferencia táskában

A támogatói csomag max. 2 cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 300.000,- Ft

Bronzfokozatú támogatói csomag #1. (Konferencia jegyzettömb és toll)
•
•
•
•
•

Konferencia anyagok kizárólagos támogatója
(az anyagokat a szponzor biztosítja 150 példányban)
cég logójának feltüntetése a weblapon bronz fokozatú támogatóként link
kapcsolattal
cég logójának a proceedings CD borítón történı elhelyezése bronz fokozatú
támogatóként kiemelve
cég logójának a programfüzetben történı elhelyezése bronz fokozatú
támogatóként kiemelve
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•
•
•

cég logójának a konferencia angol nyelvő kiadványában történı elhelyezése
bronz fokozatú támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia teremben történı elhelyezése bronz fokozatú
támogatóként kiemelve
szórólap elhelyezése a konferencia táskában

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 200.000,- Ft

Bronzfokozatú támogatói csomag #2. (Általános megjelenés)
•
•
•
•
•
•

cég logójának feltüntetése a weblapon bronz fokozatú támogatóként link
kapcsolattal
cég logójának a proceedings CD borítón történı elhelyezése bronz fokozatú
támogatóként kiemelve
cég logójának a programfüzetben történı elhelyezése bronz fokozatú
támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia angol nyelvő kiadványában történı elhelyezése
bronz fokozatú támogatóként kiemelve
cég logójának a konferencia teremben történı elhelyezése bronz fokozatú
támogatóként kiemelve
szórólap elhelyezése a konferencia táskában

A támogatói csomag tetszıleges számú cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 200.000,- Ft

Konferencia támogató
•
•
•
•

cég logójának feltüntetése a weblapon támogatóként link kapcsolattal
cég logójának a programfüzetben történı elhelyezése támogatóként
cég logójának a konferencia angol nyelvő kiadványában történı elhelyezése
támogatóként
cég logójának a konferencia teremben történı elhelyezése támogatóként

A támogatói csomag tetszıleges számú cég számára választható!
A támogatói csomag díja: 100.000,- Ft
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Jelentkezési, fizetési feltételek
A fenti támogatói csomagokra jelentkezni írásos szándéknyilatkozattal, a szponzori
csomag
megjelölésével
a
Szervezı
Irodához
intézett
levélben
lehet
2009. szeptember 15-ig. A jelentkezés kézhezvétele után a Magyar Anyagtudományi
Egyesület vagy a Diamond Congress Kft. a szponzoráló céggel szerzıdést köt
kettıszázezer forintos összeghatár felett. A támogatói csomagok díja az ÁFÁ-t nem
tartalmazza.
A
szponzori
díjak
befizetésének
határideje
legkésıbb
2009. szeptember 30. A szándéknyilatkozat megküldése után támogató részérıl
visszalépés nem lehetséges, mivel az ellenszolgáltatást (kommunikációt a résztvevık
felé) a szervezı iroda azonnal megkezdi. Visszalépésre támogató csak abban az esetben
jogosult, ha a konferencia szervezıje az ajánlatban foglalt szolgáltatásokat a
támogatónak önhibájából eredıen nem biztosítja. Amennyiben a támogató által
választott csomag már foglalt, úgy az iroda azonnal tájékoztatja partnerét errıl, és
ebben az esetben más támogatói csomagot ajánlhat fel.

Jelentkezés, kapcsolatfelvétel
Dr. Szabó Péter János a Szervezı Bizottság elnöke
Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Anyagtudomány és Technológia Tanszék
1111 Budapest, Goldmann György tér 3. V2/153
Tel.: 06 1 463 2954
Fax: 06 1 463 3250
E-mail: szpj@eik.bme.hu

Szervezı Iroda
Diamond Congress Kft.
Varga Attila ügyvezetı
1015 Budapest, Csalogány u. 28.
Tel.: 06 1 225 0210
Fax: 06 1 201 2680
E-mail: diamond@diamond-congress.hu
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