
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Tisztelt Gyógyszeripari Partnerünk! 
 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Magyar Humángenetikai és Genomikai Társaság és a Semmelweis 

Egyetem 2022. szeptember 16–án szervezi meg első Ritka Betegség Akadémiáját Budapesten a 

Semmelweis Egyetem Nagyváradtéri elméleti tömbjében.  

A rendezvény hiánypótló, hiszen az alapellátásban dolgozó orvosok és védőnők számára szervezzük az 

akadémiát egy olyan témáról, amiről ilyen komprehenzíven eddig nem hallhattak. A genetika alapjától 

kezdve a genetikai tanácsadáson át, az egyes nagyobb betegségcsoportok felismerésének rejtelmeiben 

szeretnénk bevezetni a résztvevőket.  

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ők is rendelkezzenek a hazai genetikai diagnosztika know-how-járól friss 

információkkal és legyen lehetőségünk megvitatni velük, hogy hogyan is látják a ritka betegségben 

szenvedők betegútjait, hol javasolnak változtatásokat, hogy a diagnosztika Odüsszeia minél inkább 

lerövidüljön és azokban a betegségekben, ahol innovatív kezelések rendelkezésre állnak minél előbb 

eljuthassanak betegeinkhez. 

Rendezvénnyel hagyományt szeretnénk teremteni és a jövőben két évente tervezzük megrendezni a Ritka 

Betegség Akadémiát. 

Bízunk benne, hogy tetszésüket elnyeri a konferencia programja és támogatónk között üdvözölhetjük 

Önöket.  

 

Molnár Mária Judit 

a szervező bizottság elnöke 



Platina fokozatú támogatói csomag  
Konferencia mappa  
 

• a konferencia mappa kizárólagos támogatója 
• a cég logójának – egyedi grafikájának elhelyezése a mappán  
• cég logójának feltüntetése a weblapon, a programfüzetben, a konferenciateremben a 

szünetekben platinafokozatú támogatóként  
• banner elhelyezése a weblapon – bannert a cég biztosítja 
• promóciós videó lejátszása az előadóteremben a szünetek alatt (videó hossza max. 1 perc) 
• A5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban, a 

programfüzetben 
• 12 m2 kiállítási terület (a terület felár ellenében növelhető) 
• 2 db szórólap elhelyezése a konferencia mappában 
• 4 fő díjmentes részvétele a konferencián   

 
 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!  
A támogatói csomag díja: 700 ezer Ft+ÁFA 

(ha a mappát a szponzor biztosítja) 
A támogatói csomag díja: 800 ezer Ft+ÁFA 

(ha a mappát a szervezők biztosítják) 
 

 
 
Arany fokozatú támogatói csomag #1 
Konferencia nyakpánt 
 

• konferencia nyakpánt kizárólagos támogatója  
• cég logójának / nevének elhelyezése a kitűző zsinórján egy színnel 
• cég logójának feltüntetése a weblapon, a programfüzetben, a konferenciateremben a 

szünetekben arany fokozatú támogatóként  
• A5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban, a 

programfüzetben 
• 10 m2 kiállítási terület (a terület felár ellenében növelhető) 
• 1 db szórólap elhelyezése a konferencia mappában 
• 3 fő díjmentes részvétele a konferencián   

 
 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!  
A támogatói csomag díja: 550 ezer Ft+ÁFA 

(ha a nyakpántot a szponzor biztosítja) 
A támogatói csomag díja: 650 ezer Ft+ÁFA 

(ha a nyakpántot a szervezők biztosítják) 
  



Arany fokozatú támogatói csomag #2  
Konferencia jegyzettömb és toll 
 

• konferencia jegyzettömb és toll kizárólagos támogatója  
• cég logójának / nevének elhelyezése a jegyzettömbön és tollon egy színnel 
• cég logójának feltüntetése a weblapon, a programfüzetben, a konferenciateremben a 

szünetekben arany fokozatú támogatóként  
• A5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban, a 

programfüzetben 
• 10 m2 kiállítási terület (a terület felár ellenében növelhető) 
• 1 db szórólap elhelyezése a konferencia mappában 
• 3 fő díjmentes részvétele a konferencián   

 
 

 
A támogatói csomag csak egy cég számára választható!  

A támogatói csomag díja: 550 ezer Ft+ÁFA 
(ha a jegyzettömböt és tollat a szponzor biztosítja) 

A támogatói csomag díja: 650 ezer Ft+ÁFA 
(ha a jegyzettömböt és tollat a szervezők biztosítják) 

 

 
 
Arany fokozatú támogatói csomag #3 
Konferencia ajándék 
 

• konferencia ajándék támogatója – a támogatói csomag két cég számára választható 
• cég által emblémázott ajándékot a regisztrációnál minden résztvevő átveszi 
• cég logójának feltüntetése a weblapon, a programfüzetben, a konferenciateremben a 

szünetekben arany fokozatú támogatóként  
• A5 méretű színes egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban, a 

programfüzetben 
• 10 m2 kiállítási terület (a terület felár ellenében növelhető) 
• 1 db szórólap elhelyezése a konferencia mappában 
• 3 fő díjmentes részvétele a konferencián   

 
 

A támogatói csomag két cég számára választható!  
A támogatói csomag díja: 550 ezer Ft+ÁFA 

(a céges ajándéktárgyat a szponzor biztosítja) 
  



Ezüst fokozatú támogatói csomag #1 
Konferencia kávészünet 
 

• a konferencia kávészünetek kizárólagos támogatója  
• A kávészünet helyszínén molinós vagy asztali zászlós megjelenés biztosítása (zászlót/molinót 

szponzor biztosítja) 
• cég logójának feltüntetése a weblapon, a programfüzetben, a konferenciateremben a 

szünetekben ezüst fokozatú támogatóként kiemelve 
• 8 m2 kiállítási terület  
• 1 db szórólap elhelyezése a konferencia mappában 
• 2 fő díjmentes részvétele a konferencián   

 
 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!  
A támogatói csomag díja: 450 ezer Ft+ÁFA 

 
 

 
 

Ezüst fokozatú támogatói csomag #2 
Konferencia ebéd 
 

• a konferencia ebédjének kizárólagos támogatója  
• az ebéd helyszínén molinós vagy asztali zászlós megjelenés biztosítása (zászlót/molinót 

szponzor biztosítja) 
• cég logójának feltüntetése a weblapon, a programfüzetben, a konferenciateremben a 

szünetekben ezüst fokozatú támogatóként kiemelve 
• 8 m2 kiállítási terület  
• 1 db szórólap elhelyezése a konferencia mappában 
• 2 fő díjmentes részvétele a konferencián   

 
 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!  
A támogatói csomag díja: 450 ezer Ft+ÁFA 

 
 
 
 
 

 

Bronz fokozatú támogatói csomag (Általános megjelenés) 
 

• cég logójának feltüntetése a weblapon, a programfüzetben, a konferenciateremben a 
szünetekben bronz fokozatú támogatóként kiemelve 

• 6 m2 kiállítási terület  
• 1 db szórólap elhelyezése a konferencia mappában 
• 2 fő díjmentes részvétele a konferencián  

 
A támogatói csomag tetszőleges számú cég számára választható!  

A támogatói csomag díja: 350 ezer Ft+ÁFA 
 

  



Kiállítási lehetőség 
 

A fentiekben ismertetett megjelenési formákon kívül természetesen kiállítási területet is kínálunk az 

érdeklődő cégek számára. A kiállítást informálisan, épített egységstandok nélkül kívánjuk megrendezni, 

kifejezetten a kávészünet és az ebéd területén. Kiállítási terület bármely cég számára igényelhető. Azon 

cégek, akik a meghirdetett támogatói csomagokat is választottak, előnyt élveznek az elhelyezés során.  

10-12 m2 területű kiállítói helyek csak platina- és arany támogatói csomaggal érhetők el.  

A kiállítói helyek bérleti díjai: 

 

6 m2 –es terület: 250 000 Ft + ÁFA  8 m2 –es terület: 300 000 Ft + ÁFA 

 

A standhely a következőket tartalmazza: kijelölt terület, 1 asztal, 2 szék, 1 szemetes, 1 db 230V-os 

csatlakozási lehetőség és 1 fő díjmentes részvétele a konferencián. A standon tartózkodó további 

személyek résztvevőnek minősülnek, amennyiben az előadásokat is látogatja, rá a weboldalon található 

részvételi díjak vonatkoznak:  

https://ritkabetegsegakademia.hu/ 
 

Kérjük, jelezze a résztvevő(k) nevét, e-mail címét a jelentkezési lapon az erre kijelölt helyen. A kiállítói 

jelentkezési lapot kérjük visszaküldeni a lent megadott elérhetőségek egyikére legkésőbb 2022. június 30-

ig. 

 

Hirdetési lehetőség 
 

Egy oldalas színes hirdetés a programfüzetben A5 méretben 100 ezer Ft +ÁFA 

1 db, max. A4 méretű szórólap elhelyezése a konferencia mappában   100 ezer Ft +ÁFA 

 

Hirdetési lehetőségek bármely cég számára korlátlanul, mint egyéni megjelenés is elérhető. 
 
 
 

 
  



Jelentkezési, fizetési feltételek 
 
A fenti támogatói csomagokra jelentkezni írásos szándéknyilatkozattal, a szponzori csomag megjelölésével 

a Szervező Irodához intézett levélben lehet 2022. június 30-ig. A támogatói csomagok tartalma a szervezők 

részéről ajánlattételnek minősül. Ennek írásos elfogadása a szponzor részéről a szerződés létrejöttét 

eredményezi. A támogatói csomagok díja az ÁFÁ-t nem tartalmazza. A szponzori és a hirdetési díjak 

befizetésének határideje 2022. július 31. A szervezők fenntartják a jogot és a lehetőséget, hogy a 

meghirdetett támogatói csomagoktól eltérő megállapodást kössenek a szponzorral, amennyiben ez a felek 

kölcsönös érdekeit szolgálják. 

A szándéknyilatkozat megküldése után támogató részéről visszalépés nem lehetséges, mivel az 

ellenszolgáltatást (kommunikációt a résztvevők felé) a szervező iroda azonnal megkezdi. Visszalépésre 

támogató csak abban az esetben jogosult, ha a konferencia szervezője az ajánlatban foglalt 

szolgáltatásokat a támogatónak önhibájából eredően nem biztosítja. Amennyiben a támogató által 

választott csomag már foglalt, úgy az iroda azonnal tájékoztatja partnerét erről, és ebben az esetben más 

támogatói csomagot ajánlhat fel. 

Kiállítási terület megrendelése esetén a standhely kizárólag akkor foglalható el, ha annak ellenértéke 2022. 

július 31-ig a szervezők számlájára beérkezett. A megrendelt szolgáltatások 2022. július 15-ig mondható 

vissza 15% adminisztrációs költség megfizetésével. Július 15. után a teljes szolgáltatás díja fizetendő.  

 
Jelentkezés, kapcsolatfelvétel 

Diamond Congress Kft. 
1255 Budapest, Pf. 48. 

Kontakt: Éles-Etele Nóra, Tel.: 06 1 225 0209 
E-mail: elesetele@diamond-congress.com 

https://ritkabetegsegakademia.hu/ 
 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cégnév:               

Irányítószám:     Helység:         

Utca:     Tel.:         

Adószám: ______________________________        E-mail:         

Kontakt személy:              

Kiállítási standon résztvevő(k) neve(i):            

Kiállítási standon résztvevő(k) e-mail címe(i):           

1. Szponzori csomagok 
  

Platina csomag (Konferencia mappa) 

 a mappát a szponzor biztosítja 700.000 Ft+ÁFA 

a mappát a szervezők biztosítják 800.000 Ft+ÁFA  

Arany csomag #1 (Konferencia nyakpánt) 

 a nyakpántot a szponzor biztosítja 550.000 Ft+ÁFA  

a nyakpántot szervezők biztosítják 650.000 Ft+ÁFA  

Arany csomag #2 (Konferencia jegyzettömb és toll) 

 az anyagokat a szponzor biztosítja 550.000 Ft+ÁFA  

az anyagokat szervezők biztosítják 650.000 Ft+ÁFA 

Arany csomag #3 (Konferencia ajándék) 550.000 Ft+ÁFA  

Ezüst csomag #1 (Konferencia kávészünet)  450.000 Ft+ÁFA  

Ezüst csomag #2 (Konferencia ebéd) 450.000 Ft+ÁFA  

Bronz csomag (Általános megjelenés) 350.000 Ft+ÁFA  



2. Kiállítás  
 

6 m2 –es terület          250.000 Ft +ÁFA  

8 m2 –es terület          300.000 Ft +ÁFA  

3. Hirdetési lehetőség 

 

Egy oldalas színes hirdetés a programfüzetben 100.000 Ft+ÁFA  
 

A4 méretű szórólap a konferencia mappában  100.000 Ft+ÁFA  

 
 A standhely a következőket tartalmazza: kijelölt terület, 1 asztal, 2 szék, 1 szemetes, 1 db 230V-os 

csatlakozási lehetőség és 1 fő díjmentes részvétele a konferencián. A standon tartózkodó további 
személyek résztvevőnek minősülnek, amennyiben az előadásokat is látogatja, rá a weboldalon található 
részvételi díjak vonatkoznak:  

https://ritkabetegsegakademia.hu/ 

 

A szponzori és kiállítói jelentkezési lapot kérjük visszaküldeni a lent megadott elérhetőségre, legkésőbb  
2022. június 30-ig. 

Kiállítási terület megrendelése esetén a standhely kizárólag akkor foglalható el, ha annak ellenértéke 
2022. július 31-ig a szervezők számlájára beérkezett. A megrendelt szolgáltatások 2022. július 15-ig 
mondható vissza 15% adminisztrációs költség megfizetésével. Július 15. után a teljes szolgáltatás díja 
fizetendő. 

Alulírott kijelentem, hogy a kiállítás részvételi feltételeit ismerem és elfogadom. Tudomásul veszem, 
hogy a szervező a tőle elvárható gondosság szerint mindent megtesz a konferencia népszerűsítése 
érdekében, nem vállal azonban felelősséget azért, hogy a konferencia napján ténylegesen hány résztvevő 
jelenik meg, így ezzel kapcsolatos esetleges kárigényt a szervező felé nem érvényesítek. 
 
 
 
Dátum: _____________________________  ___________________________________ 
        Cégszerű aláírás és bélyegző 
 
 

Visszaküldési cím: 

Diamond Congress Kft. 
1255 Budapest, Pf. 48. 

Kontakt: Éles-Etele Nóra, Tel.: 06 1 225 0209 
E-mail: elesetele@diamond-congress.com 

https://ritkabetegsegakademia.hu/ 
 

 
 
 
 
 


