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CÉGES TÁJÉKOZTATÓ I. 
 
  
1. BEVEZETÉS 
Ezt a tájékoztatót a kongresszuson résztvevő kiállítók tájékoztatására és felkészülésük segítésére állítottuk 
össze. Bár a tájékoztató a „lapzárta”-kor elérhető legpontosabb információt tartalmazza, mégis lehetnek olyan 
részletek, amelyek a kongresszusig hátralevő időben még változnak. A mindenkori legfrissebb tudnivalókat  
https://sivs2023.org  internetes oldalunkon tesszük közzé. 

A kiállítást a K&M Congress Kft. rendezi. A kiállítás felelőse: Steiner János. Címünk: 1064 Budapest, Pod-
maniczky utca 75., telefon: (1) 301-2000, e-mail: info@kmcongress.com. Kérjük, hogy kérdéseikkel, problé-
máikkal keressenek meg bennünket. 
 
 
2. MEGRENDELÉSEK, FIZETÉS ÉS LEMONDÁS 
 

2.1 Árak 

Kiállítási terület (installáció nélkül) 200 EUR + ÁFA/m2 

minimálisan rendelhető terület: 6 m2 

 
Hirdetések 
 színes hirdetés borítóoldalon (2., 3. vagy 4. borító) 750 EUR + ÁFA/ oldal 
 színes, belső elhelyezésű hirdetés 600 EUR + ÁFA/ oldal 
 hirdetés a mobil alkalmazásban 600 EUR + ÁFA/ db 
Szórólap elhelyezése 600 EUR + ÁFA/ típus 
Roll-up kihelyezése 600 EUR + ÁFA/ db 
Céglogó elhelyezése a kongresszusi névkitűzőkön 1 000 EUR + ÁFA/ logó 
Céglogó elhelyezése a kongresszusi táskákon 1 000 EUR + ÁFA/ logó 
Céglogó elhelyezése a kongresszusi hírlevelekben (4 alkalom) 1 000 EUR + ÁFA/ logó 
Kongresszusi hírlevél különszám 1 500 EUR + ÁFA/db 
 
Cégszimpóziumok és hands-on tréningek (workshop) 
Cégszimpózium / Szponzorált előadás (10 perc) 1 200 EUR + ÁFA/ db 
Cégszimpózium / Szponzorált szimpózium (30 perc) 1 900 EUR + ÁFA/ db 
Cégszimpózium / Szponzorált szimpózium (60 perc) 3 500 EUR + ÁFA/ db 
30 perces workshop 1 200 EUR + ÁFA/ db 
60 perces workshop vagy ismételt program 1 700 EUR + ÁFA/ db 
 
 
2.2 Fizetési feltételek 
A szolgáltatások díjának 50%-a a megrendelés beérkezésekor, a teljes összeg 2023. május 1-ig, a megküldött 
számlák ellenében fizetendő. Az előleg- és végszámlák kiállítása a számviteli törvénynek megfelelően történik. 
Késedelmes fizetés esetén a kötbér mértéke: 20%. 
A kongresszusi programba csak azok a kiállítók és támogatók kerülnek be, akik a nyomdai lapzártáig kiegyen-
lítették számláikat. A megrendelt helyet és installációt csak azok a cégek vehetik igénybe, akik a számláikat 
kiegyenlítették. 
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2.3 Lemondás 
Ha a Megrendelő eláll kiállítási szándékától, az alábbi fizetési feltételek lépnek életbe: 
A lemondás időpontja: Megrendelő fizetési kötelezettsége: 
 2022. december 18-ig  fizetési kötelezettsége nincs 
 2022. december 19. és 2023. március 18. között  a díjak 50%-át köteles megfizetni 
 2023. március 18. után  a teljes díjat köteles megfizetni 

 
 
2.4 Felelősség 
A kiállítás ideje alatt a kiállító felelős a kiállítási tárgyakért és a kiállító cég munkatársai által okozott károkért. 
Amennyiben a kiállító biztosítást köt, ezt olyan módon kell megtennie, hogy sem a kongresszus szervezőit, 
sem a K&M Congress Kft-t kártérítési felelősség ne terhelje. 
 
2.5 Kiállítási terület és installáció 
A minimálisan megrendelhető kiállítási terület 6 m2. A kiállítási területet a megrendelések beérkezésének sor-
rendjében folyamatosan értékesítjük. Megrendelésüket a mellékelt Megrendelőlapon szíveskedjenek postán 
vagy e-mailben elküldeni. A végleges hely kijelölése a kiállítói igények figyelembevételével történik. A 
kiállítási helydíj a standépítés, bútorozás, stb. költségeit nem tartalmazza. A kiállítási standok helyét a hely-
színen kijelöljük. A kiállítók csak az előzetesen megrendelt, és számukra visszaigazolt területet használ-
hatják. 
 
2.6 Céglogó  
Kérjük, hogy a megrendelővel együtt küldjenek egy friss, aktuális céglogót. 
 
2.7 Hirdetések – technikai információ 
A hirdetések megrendelése a Megrendelőlapon történik. 
A nyomdakész hirdetési anyagok leadási határideje: 2023. április 18. 

A kész hirdetések elektronikusan, pixeles vagy vektoros formátumban adhatók le. A programfüzet vágott mé-
rete: 148 mm X 210 mm, kifutó mérete: 154 mm X 216 mm, felbontás: 300 dpi. 

Hirdetés a konferencia mobil alkalmazásában 
A mobil alkalmazásban történő hirdetési anyagok leadási határideje: 2023. április 25. 
Az alkalmazás iOS vagy Android operációs rendszerekkel működő telefonokon fut.  
A mobil alkalmazásba szánt hirdetést 1440 px X 260 px méretben, png formátumban kérjük elküldeni. 
 
A grafika tervezésekor, kérjük, vegyék figyelembe, hogy az nem minden mobil kijelzőjét fogja széltében ki-
tölteni. A jobb és bal oldalon előfordulhatnak hézagok, amelyek színét be tudjuk állítani, így érdemes homogén 
háttérszínű grafikát készíteni. Ezen kívül javasoljuk, hogy csak kevés és nagy mérettel írt szöveget helyezzenek 
el a hirdetésen. A hirdetés grafikája mögött linket is el tudunk helyezni, kérjük, a hirdetéssel egy időben küldjék 
el irodánknak a kívánt linket is. 
 
Mobil hirdetés minta megtekintése >> 
(a fenti hirdetés csak minta, a kongresszusi mobil alkalmazás színei és menüi jelen kongresszus esetében el-
térhetnek) 
 
 
3. A KONGRESSZUS TERVEZETT PROGRAMJA 
A https://sivs2023.org/ oldalon található a kongresszus mindenkori legfrissebb programja. 
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4. Ethical MedTech – CVS 
A kongresszus státusza az Ethical MedTech CVS rendszerében: General Submission - Provisionally Comp-
liant  Azonosító: EMT30809 
 
5. A HELYSZÍN 
A kongresszus és a kiállítás helyszínei: 

Semmelweis Egyetem - Elméleti Orvostudományi Központ (EOK) 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. 
https://semmelweis.hu/eok/hu/ 
 

6. KIÁLLÍTÁS IDŐBEOSZTÁSA 
 

6.1 Építés 
2023. május 17. szerda 16:00 órától 
2023. május 18. csütörtök 08:00-12:00 óráig 
 
6.2 Nyitva tartás 
2023. május 18., csütörtök 12:00 - 17.00 óráig 
2023. május 19., péntek 08:00 – 17:00 óráig 
2023. május 20. szombat 08:00-13:00 óráig 
 
6.3 Bontás 
2023. május 20., szombat 13:00 órától 
 
 
7. CÉGKÉPVISELŐK RÉSZVÉTELE, SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉS 
Cégenként 1 fő képviselő jogosult a teljes regisztrációra díj fizetése nélkül. A cég többi képviselője a 
cégképviselői regisztrációs díj megfizetése mellett vehet részt a kongresszuson.  
A részvételhez kapcsolódó fizetési és lemondási feltételek a kongresszusi honlapon megtalálhatóak. 
 
 
8. SZPONZORÁLÁS 

8.1 A szponzor fogalma 
Az a személy vagy cég vagy szervezet, aki pénzbeli támogatást nyújt a kongresszus lebonyolításához. A 
kongresszuson megrendelés alapján igénybevett kiállítási és hirdetési szolgáltatás nem számít 
szponzorálásnak. A szponzor csomagok megrendelése a Megrendelőlapon történik. 
A szponzordíjakat +27% ÁFA terheli. 
 
8.2 Szponzorálási besorolás 
8.2.1 Gyémánt zponzor 
Ár: 15 000 EUR + ÁFA 
Ellenszolgáltatások:  

 Felsorolásra kerül a programfüzetben, illetve a mobil applikációban a Gyémánt szponzorok között. 
 A kongresszusi tájékoztató diák vetítése során felsorolásra kerül a Gyémánt szponzorok között. 
 Ingyenesen kiállíthat 10 m2-en. 
 Lehetőséget kap 1 típusú szórólap térítésmentes elhelyezésére vagy 1 hirdetésre a mobil applikációban 

a mindenkori anyagleadási határidő figyelembevételével. 

8.2.2 Arany szponzor 
Ár:  10 000 EUR + ÁFA. 
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Ellenszolgáltatások:  
 Felsorolásra kerül a programfüzetben, illetve a mobil applikációban az Arany szponzorok között. 
 A kongresszusi tájékoztató diák vetítése során felsorolásra kerül az Arany szponzorok között. 
 Ingyenesen kiállíthat 6 m2-en. 
 Lehetőséget kap 1 típusú szórólap térítésmentes elhelyezésére vagy 1 hirdetésre a mobil applikációban 

a mindenkori anyagleadási határidő figyelembevételével. 

8.2.3 Ezüst szponzor 
Ár: 6 700 EUR + ÁFA 
Ellenszolgáltatás:  

 Felsorolásra kerül a programfüzetben, illetve a mobil applikációban az Ezüst szponzorok között. 
 A kongresszusi tájékoztató diák vetítése során felsorolásra kerül az Ezüst szponzorok között. 
 Lehetőséget kap 1 típusú szórólap térítésmentes elhelyezésére vagy 1 hirdetésre a mobil applikációban 

a mindenkori anyagleadási határidő figyelembevételével. 

8.2.4 Bronz szponzor 
Ár: 3 500 EUR + ÁFA 
Ellenszolgáltatás:  

 Felsorolásra kerül a programfüzetben, illetve a mobil applikációban a Bronz szponzorok között. 
 A kongresszusi tájékoztató diák vetítése során felsorolásra kerül a Bronz szponzorok között. 

 
8.3 Kongresszusi részvétel támogatása 
Kérjük, szíveskedjenek a támogatott résztvevő on-line regisztrációja után a honlapról letölthető költségvállaló 
nyilatkozatot kitöltve elküldeni hozzánk. Ennek hiányában a jelentkezési lapot nem áll módunkban feldol-
gozni. 
 
 

A kitöltött, cégszerűen aláírt és visszaigazolt megrendelőlap szerződésnek minősül. 
 

A szervezők fenntartják a járványügyi helyzettel kapcsolatos intézkedésekből következő  
változtatás jogát. 

 
Budapest, 2022. november 
 Üdvözlettel 
 
 
 
 Steiner János 
 ügyvezető igazgató 


