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Gálavacsora (KIZÁRÓLAGOS) – 5 000 000 forint + áfa
2018. szeptember 12-én a konferencia előadóinak, VIP vendégeinek, kiemelt résztvevőinek
gálavacsorát szervezünk a rendezvénynek otthont adó Hélia Hotelben. A konferencia előestéjén
tartandó informális találkozó keretében biztosítunk lehetőséget arra, hogy a résztvevők kötetlen
formában ismerkedhessenek egymással és eszmecserét folytathassanak vizes szakmai kérdésekről,
potenciális üzleti lehetőségekről.
A csomag tartalma:
• 10 perces köszöntő beszéd a gálavacsora kezdetekor
• a gálavacsora helyszínén céglogós anyagok (roll-up, molinó, pop-up fal stb. – pontos
mennyiségeket, igényeket előzetesen egyeztetni szükséges) kihelyezése
• lehetőség céges reklámanyagok konferencia csomagban való elhelyezésére (méreteket,
darabszámokat egyeztetni szükséges)
• logó (saját weboldalra történő hivatkozással) elhelyezése a rendezvény honlapján
• céges szórólapok, reklám anyagok kihelyezésének biztosítása a gálavacsora helyszínén
• céges arculathordozó (molinó, roll-up, stb.) kihelyezése a konferencia nagytermében a
rendezvény alatt (szeptember 13-án és 14-én)
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B2B, üzleti lehetőség
2018. szeptember 13-án és 14-én a konferenciával párhuzamosan egész nap üzleti fórumot szervezünk.
A fórum célja a potenciális együttműködő partnerekkel való találkozás elősegítése, mely a globális
kihívásokra választ adó nemzetközi, regionális, helyi megoldások, jó gyakorlatok bemutatásán,
ismertetésén alapulva sikeres vízipari üzleti sikereket hozhat a résztvevő cégeknek.
Üzleti B2B egyeztetésekre a konferencia programjában szereplő szünetek állnak rendelkezésre az
alábbiak szerint:
2018. szeptember 13-án:
- 09:50 – 10:15
- 12:00 – 14:00
- 15: 40– 16:10
- 17:40 – 18:10
2018. szeptember 14-én:
- 10:20 – 10:35
- 12:40 – 15:00
Egy időszakban 8 cég számára tudunk üzleti egyeztetéshez asztalt, infrastruktúrát biztosítani (lásd:
CSEPP Üzleti Lehetőség).
B2B FŐ üzleti lehetőség – 2 000 000 forint + áfa
A B2B két legértékesebb és leghosszabb időpontját (szeptember 13-án 12:00 – 14:00 és szeptember
14-én 12:40 – 15:00) a B2B fő üzleti lehetőségeként olyan hazai és nemzetközi ipari szervezetek,
szövetségek, kamarák stb. részére kínáljuk, akik tagjaik számára biztosítani szeretnék a tagonkénti
bemutatkozási, aktív megjelenési lehetőséget, és egyszerre lefoglalják a teljes B2B termet (időszakos
kizárólagosság)
A csomag tartalma (a CSEPP Üzleti Lehetőségben foglaltakon felül):
• a megjelölt két időszak valamelyikében a teljes B2B terem a fő üzleti lehetőséggel élő
használatába kerül
• a választott időszakban cégbemutatkozó prezentáció megtartási lehetőség a B2B teremben
(projektor, vetítővászon, laptop biztosítva)
• a B2B fő üzleti lehetőség aktív kommunikációja a rendezvény promóciójában (honlap, hírlevél,
tájékoztató anyagok, moderátori átvezetők stb.)
• bemutatkozó és logó elhelyezése a rendezvény honlapján
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CSEPP Üzleti Lehetőség – 250 000 forint + áfa
Azoknak a cégeknek kínáljuk, akik egyénileg szeretnének részt venni a B2B fórumon és szeretnének
minden percet kihasználni arra, hogy terméküket, technológiájukat, szolgáltatásukat bemutathassák
az érdeklődőknek és gyümölcsöző kétoldalú egyeztetéseket folytathassanak.
Választható időpontok:
2018. szeptember 13-án:
- 09:50 – 10:15
- 15: 40– 16:10
- 17:40 – 18:10
2018. szeptember 14-én:
- 10:20 – 10:35
Egy időszakban 8 cég számára tudunk üzleti egyeztetéshez asztalt, infrastruktúrát biztosítani (érkezési
sorrendben történik a helyek biztosítása).
A csomag tartalma:
• a megjelölt (választott) időpont egyikében (fél óra időtartamban) B2B egyeztetésekhez
helyszín biztosítása
• a megjelölt időszakban céges szórólapok, reklám anyagok kihelyezésének biztosítása a B2B
helyszínén
• a megjelölt időszakban céges roll-up kihelyezési lehetőség biztosítása a B2B helyszínén
• logó elhelyezése a rendezvény honlapján
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AKTÍV üzleti lehetőség (KIZÁRÓLAGOS) – 800 000 forint + áfa
2018. szeptember 14-én délután, a konferencia zárását követően (14:00 órától) szakmai kirándulást
szervezünk a rendezvény előadóinak, résztvevőinek.
Szeretné cégét, gyáregységét, technológiai megoldását bemutatni a nemzetközi konferencia
résztvevőinek? Legyen szakmai kirándulásunk házigazdája, és az Ön által javasolt helyszín is bekerül a
programba.
Elvárások:
- Budapesttől olyan távolságra lévő helyszín, mely 14:00 órai budapesti indulással és legkésőbb
17.00 órai budapesti visszaérkezéssel megjárható
- a kirándulás résztvevőinek maximum egy óra időtartamban bemutatásra kell, hogy kerüljön a
létesítmény/gyár/technológia (angol nyelven)
- jelentkezési határidő: 2018. július 27.
A csomag tartalma:
• a program cégének megnevezésével bekerül a hivatalos programba, megjelenik a
programfüzetben, honlapon
• a kiránduláshoz busz biztosítása (max. 30 fő)
• a szakmai kiránduláshoz biztosított buszon céglogó kihelyezése (maximum 50*50 cm
kasírozott habkarton táblán)
• a szakmai kiránduláshoz biztosított buszon a helyszínre érkezés idejéig lehetősége van céges
tájékoztató megtartására (angol nyelven, tolmácsot nem biztosítunk)
• a szakmai kiránduláson résztvevőknek céges bemutatkozó anyagokat, szórólapokat adhat a
helyszínen
További információ: www.asemwaterbudapest2018.hu
Telefon: +36 30 4267624
Jelentkezési határidő (kivéve AKTÍV üzleti lehetőség): 2018. augusztus 10.
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