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11. IAGA Tudományos Világkonferencia – IAGA 2009

KIÁLLÍTÁSI, TÁMOGATÁSI,
HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK

MEGHÍVÓ
Ebben a füzetben a Nemzetközi Geomágneses és Aeronómiai Egyesület
(International Association of Geomagnetism and Aeronomy, IAGA) 11. tudományos
világkongresszusának (Sopron, 2009. augusztus 24-29.) kiállítási, támogatási és
hirdetési lehetőségeit foglaljuk össze, magyar nyelven.
A 11. tudományos világkongresszus időbeosztása a következő: 2009. augusztus
23. (vasárnap): regisztráció és kiállítás-berendezés, augusztus 24-29. (hétfőszombat): hat teljes munkanap, augusztus 30. (vasárnap): tanulmányút, ill. elutazás.

Sopron, 2009. augusztus 24-29.
www.iaga2009sopron.hu

Az IAGA az International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) legnagyobb
tagegyesülete, amely négyévente tartja rendezvényeit (10.: Toulouse 2005, 9.:
Hanoi 2001, 8.: Uppsala 1997, 7.: Buenos Aires 1993, stb.; míg az IUGGkongresszusok néhány legutóbbi helye és időpontja: 24.: Perugia 2007, 23.:
Sapporo 2003, 22.: Birmingham 1999, 21.: Boulder 1995, stb.) A 2009. augusztusi
egyhetes rendezvényre a világ kb. 60 országából mintegy egyezer résztvevőt
várunk. (Sopronban ilyen jellegű tudományos világkongresszus még nem volt. A
Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központban (LFKKK) és környékén
megrendezendő konferencia referenciája lesz a most formálódó Soproni Belvárosi
Konferencianegyednek.)

Szervező:
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet

A részvétel iránt érdeklődők számára Első Körlevelet (First Circular-t) és honlapot
(www.iaga2009sopron.hu) készítettünk.

A szervezőbizottság elnöke:
Prof. Szarka László
Tel: +36 99 508 342, Fax: +36 99 508 355
e-mail: szarka@iaga2009sopron.hu

Bízunk benne, hogy a soproni IAGA-kongresszust valamilyen formában támogatni
fogja. Várjuk esetleges egyéni ajánlataikat is.

További információ:
Dr. Wesztergom Viktor
a szervezőbizottság alelnöke,
támogatásfelelős
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet
H-9400 Sopron, Csatkai u. 6-8.
Tel: +36 99 508 343, Fax: +36 99 508 355
e-mail: wv@iaga2009sopron.hu

Sopron, 2007. őszén
Őszinte tisztelettel:

Varga Attila
technikai szervező
Diamond Congress Ltd.
H-1255 Budapest, Pf 48.
Tel: +36 1 2147701, Fax: +36 1 2012680
e-mail: diamond@diamond-congress.hu

Prof. Szarka László
a szervezőbizottság
(LOC) elnöke
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TÁMOGATÓI SZINTEK (SPONSORSHIP LEVELS)

A kiállítóhely területe (Booth Exhibit Space)

Az Ön szervezete a kinyomtatott anyagokban és a konferencia helyszínén
elhelyezett táblákon szponzorként, támogatóként az Önöktől kapott összes
támogatás függvényében az alábbiak szerint szerepelhet:
Platina Támogató
Arany Támogató
Ezüst Támogató
Bronz Támogató
Támogató

≥ 20000 €
≥ 10000 €
≥ 5000 €
≥ 2000 €
< 2000 €

(kb. 5.0 MFt)
(kb. 2.5 MFt)
(kb. 1.25 MFt)
(kb. 500 EFt)
(kb. 500 EFt)

Az összes támogatásba a bármely címen (szponzori, kiállítói vagy hirdetői) kapott
befizetés beszámít.

Az Ön szervezete bemutathatja szolgáltatásait, technológiáját, termékeit. A
kiállítóterület oldalról és hátulról drapériával lesz elválasztva. Lesz benne 2 szék,
1 asztal, 1 szemeteskosár, 220V és wifi internet elérhetőség.

Beltéri kiállítási méretek (Indoor Exhibition booth size)
2
4m :
8 m2:
2
12 m :
16 m2:

1100 €
2000 €
2800 €
3600 €

Az összegek 20% ÁFÁ-t tartalmaznak
A szervezőgizottsággal egyeztetve lehetőség van kültéri kiállításra is.
Minden összeg 20% ÁFÁ-t tartalmaz
KIÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK (EXHIBITION OPPORTUNITIES)
A munkanapok előzetes időbeosztása
A LFKKK első emeletén kiállítást (elsősorban szakmai- és könyvkiállítást)
szervezünk.
A Programfüzetben közzé tesszük minden kiállító cég tevékenységének rövid
összefoglalását (angolul), és a kiállítók nevét minden nyomtatott anyagban, valamint
a konferencia helyszínén is szerepeltetjük a köszönetnyilvánításban.

1. időblokk

08:30–10:00 szóbeli előadások (kb. 10 szekcióban)
10:00–10:30 szünet

2. időblokk

10:30–12:00 szóbeli előadások (kb. 10 szekcióban)
12:00–13:30 ebédszünet

3. időblokk

13:30–15:00 szóbeli előadások (kb. 10 szekcióban)
15:00–15:30 szünet

4. időblokk

15:30–17:00

A kiállító cégek 1 teljes regisztrációt* is kapnak.

*A regisztrált résztvevők – névkitűző használatával – részt vehetnek a konferencia
hivatalos programjain, és megkapják a regisztrált résztvevőknek járó anyagokat
(benne a részletes programfüzetet és az előadások összefoglalóját tartalmazó CDt). A kávészünetek és a megnyitó fogadás benne foglaltaknak a részvételi díjban,
míg a bankett, az étkezések, a szállás és az utazás nem.

3

szóbeli előadások (kb. 10 szekcióban)

Poszterszekciók: 17:00–19:00
A kiállítóhely nyitva 8:00–19:00 között
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RÉSZTVEVŐK TÁMOGATÁSA (DELEGATE SUPPORT)

4. Internet Központ. Az Ön cége támogatója lehet a konferencia ideje alatt működő
Internet központnak: egy sokállomásos, email-ezési és nyomtatási lehetőséggel
ellátott központnak.

1. Táska. Az Ön szervezete kizárólagos szponzora lehet a konferencia-táskának,
amelyben a programfüzetet és az előadás-összefoglalókat nyújtjuk át
regisztráláskor a résztvevőknek. E szponzorálás a következő juttatásokkal jár: a
szponzor neve és logo-ja a táska külső oldalára rá lesz varrva; köszönetnyilvánítás
a nyomtatott anyagokban, köszönetnyilvánítás a regisztrációs területen elhelyezett
táblán, ingyenes lehetőség egy promóciós anyag elhelyezésére a táskában (a
támogató által hozott egy darab, egylapos anyag), vagy pedig egy teljes oldalas
hirdetés a Programfüzetben; a kiállítási hely megválasztása, két (2) ingyenes
regisztrálási lehetőség.

E szponzorálás a következő juttatásokkal jár: a szponzor logo-ja feltüntethető a
számítógépen és a képernyőkímélőn, a web-keresés default webcíme az Ön
cégének webcíme lehet,
köszönetnyilvánítás a nyomtatott anyagokban,
köszönetnyilvánítás a regisztrációs területen elhelyezett táblán, köszönetnyilvánítás
az Internet központban elhelyezett táblán, ingyenes lehetőség egy promóciós anyag
elhelyezésére a táskában (egy darab, egy lapos anyag, amelynek az előállítása a
támogató dolga), vagy pedig egy teljes oldalas színes hirdetési lehetőség a
Programfüzetben; elsőbbség a kiállítási hely megválasztásában, két (2) ingyenes
regisztrálási lehetőség.

10,000 €

5,000 €

2. Jegyzetfüzet és toll. A jegyzetfüzetet és a tollat minden résztvevő megkapja a
regisztráláskor. E szponzorálás a következő juttatásokkal jár: a szponzor logo-ja
feltüntethető a jegyzetfüzetben és a tollon, köszönetnyilvánítás a nyomtatott
anyagokban, köszönetnyilvánítás a regisztrációs területen elhelyezett táblán,
ingyenes lehetőség egy promóciós anyag elhelyezésére a táskában (a támogató
által hozott egy darab, egylapos anyag), vagy pedig egy teljes oldalas hirdetés a
Programfüzetben; a kiállítási hely megválasztása, egy (1) ingyenes regisztrálási
lehetőség.

5. Fiatal kutatói támogatás. Részt vehet a világ minden részéről jelentkező fiatal
kutatók részvételét elősegítő alap növelésében. A becsült költségösszetevők: diákrészvételi díj: kb. 250 EUR, diákszállós elhelyezés: 150 EUR 7 éjszakára, utazási
támogatás: 0-1000 EUR, átlagosan 500 euró, költőpénz: 100 EUR, összesen kb.
1000 euró/fiatal kutató. Ön n számú (n = 1, 2, 3…) fiatal kutatót támogathat ily
módon. E szponzorálás a következő juttatásokkal jár: köszönetnyilvánítás a
nyomtatott anyagokban, köszönetnyilvánítás a regisztrációs területen elhelyezett
táblán, ingyenes lehetőség egy promóciós anyag elhelyezésére a táskában, (egy
darab, egy lapos anyag, amelynek az előállítása a támogató dolga).

5,000 €
n –szer 1,000 €

3. Kitűző és nyakszalag. Az Ön szervezete a kitűző és a nyakszalag kizárólagos
támogatója lehet. A konferencia logo-ja mellett az Ön cégének logo-ját is
feltüntetheti a kitűzőn és a nyakszalagon is. A résztvevőknek a nyakba akasztható
kitűzőt kötelező viselniük a konferencia ideje alatt. E szponzorálás a következő
juttatásokkal jár: a szponzor logo-ja feltüntethető a kitűzőn és a nyakszalagon,
köszönetnyilvánítás a nyomtatott anyagokban, köszönetnyilvánítás a regisztrációs
területen elhelyezett táblán, ingyenes lehetőség egy promóciós anyag
elhelyezésére a táskában (egy darab, egy lapos anyag, amelynek az előállítása a
támogató dolga), vagy pedig egy teljes oldalas színes hirdetési lehetőség a
Programfüzetben; két (2) ingyenes regisztrálási lehetőség.
4,000 €
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TÁRSASÁGI PROGRAM-TÁMOGATÁS (SOCIAL PROGRAM SUPPORT)

3b. Elismert helyi szólisták és együttesek, pl. Szekendy Tamás orgonaművész
(Liszt-hangverseny), Fidelissima Vegyeskar (www.fidelissima.hu), Pendelyes
Néptánc együttes, Soproni Szimfonikus Zenekar (pl. Kodály- és Bartók
hangverseny), Táncház az Ürmös Együttessel, stb.

1. Kávészünet. Az Ön szervezete a konferencia egyik kávészünetének – ahol a
résztvevőket kávéval, teával, üdítővel és vízzel kínáljuk – támogatója is lehet.
E szponzorálás a következő juttatásokkal jár: köszönetnyilvánítás a nyomtatott
anyagokban, köszönetnyilvánítás a regisztrációs területen elhelyezett táblán, egy fő
résztvevőként történő regisztrálása.
3,000 €/kávészünet

1,000-2,000 €

HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK (ADVERTISING OPPORTUNITIES)

2. Megnyitó Fogadás. Az Ön szervezete a 2009. augusztus 29-i, hétfő esti
megnyitó fogadás támogatója is lehet. Rövid üdvözlő beszédeken túlmenően a
fogadás kulturális programot, ételt és italt is tartalmaz. E szponzorálás a következő
juttatásokkal jár: köszönetnyilvánítás a megnyitóra szóló meghívón, a megnyitó
kijelző tábláján, a nyomtatott anyagokban, köszönetnyilvánítás a regisztrációs
területen elhelyezett táblán, ingyenes lehetőség egy promóciós anyag
elhelyezésére a táskában (egy darab, egy lapos anyag, amelynek az előállítása a
támogató dolga); elsőbbség a kiállítási hely megválasztásában, két (2) ingyenes
regisztrálási lehetőség. Négy külön meghívó a megnyitó ünnepségre és -fogadásra.

1. Hirdetés a Programfüzetben. Az Ön szervezete hirdetést helyezhet el a
konferencia minden eseményét részletesen tartalmazó Programfüzetben, amely
füzetet a résztvevők a regisztrációkor kapnak meg. A füzet mérete B5 lesz.

5,000 €

2. Hirdetés elhelyezése a résztvevők táskájában. Az Ön cége promóciós anyagot
helyezhet el a résztvevők regisztráció során megkapott táskájában (a támogató által
hozott egy darab, egylapos anyag).

3. Kulturális események. Az Ön szervezete támogatója lehet a konferencia
hetében rendezendő kulturális eseményeknek. E szponzorálás a következő
juttatásokkal jár köszönetnyilvánítás a rendezvény hirdetőtábláján, a nyomtatott
anyagokban, köszönet-nyilvánítás a regisztrációs területen és a díszvacsora
helyszínén elhelyezett táblán, ingyenes lehetőség egy promóciós anyag
elhelyezésére a táskában (egy darab, egylapos anyag, amelynek az előállítása a
támogató dolga), vagy pedig egy teljes oldalas színes hirdetési lehetőség a
Programfüzetben; elsőbbség a kiállítási hely megválasztásában, a 3a. esetben két
(2), a 3b. esetben egy (1) ingyenes regisztrálási lehetőség. Négy külön meghívó a
rendezvényre. A rendezvényen a támogató cég elhelyezheti molinóját.

1,500 €
1,000 €
700 €

Teljes oldal (belső borító, színes)
Teljes oldal (belül, színes)
Teljes oldal (belül, fekete-fehér)

Darabonként 500 €
vagy 125 EFt

3. Helyi hirdetések. Soproni, Sopron környéki cégeknek (vendéglátó helyeknek,
üzleteknek, stb.) kisebb felületű hirdetéseket is ajánlunk, amely tetszés szerint a 2.
körlevélben, a Programfüzetben vagy a konferenciatáskában helyezhető el.
(Fogorvosoknak, bérautó-hirdetőknek pl. a Második Körlevelet ajánljuk.) A hirdetett
szolgáltatásokról angol nyelvű listát és térképszerű ábrázolást készítünk és
helyezünk el A4 méretben a résztvevők táskájában.

Kulturális események két kategóriában is támogathatók:
3a. Világhírű magyar szólisták és együttesek, pl. Sebestyén Márta
(www.sebestyenmarta.hu), a Muzsikás együttes (www.muzsikas.hu, amelynek egyik
tagja geofizikus), Magyar Állami Népi Együttes, Rajkó zenekar (www.rajko.hu),
Experidance (www.experidance.hu), 100 tagú cigányzenekar (www.100tagu.hu),
stb.

1 teljes oldalas hirdetés ára (ÁFÁ-val együtt) 150 EFt
Minimális méret 1/6 oldal (25 EFt)

4,000-8,000 €
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KIÁLLÍTÁSI, TÁMOGATÓI ÉS HIRDETÉSI IGÉNYLÉSI ŰRLAP
IAGA 11. Tudományos Világkonferencia, Sopron, 2009. augusztus 23-30.

KIÁLLÍTÁSI, TÁMOGATÓI ÉS HIRDETÉSI IGÉNYLÉSI ŰRLAP
IAGA 11. Tudományos Világkonferencia, Sopron, 2009. augusztus 24-29.

Kérjük, jelölje a kívánt támogatói szintet (ez esetben kapcsolatba lépünk Önnel,
hogy Önnek melyik forma lenne a legelőnyösebb), vagy/és jelölje be a kiválasztott
támogatói, kiállítási és hirdetési lehetőséget.

KAPCSOLAT (olvasható, nyomtatott betűkkel)

Támogatói szint (3. oldal)

Név: …………………………………………………………………………………………...

Platina Támogató

Arany Támogató

Titulus: ………………………………………………………………………………………..

Ezüst Támogató

Bronz Támogató

Cég, intézmény neve: ……………………………………………………………………….

Konferencia-támogató

Cég, intézmény címe: ……………………………………………………………………….

Kiállítási lehetőségek (3-4. oldal)
2

4m

8 m2

…………………………………………………………………………………….
12 m2

16 m2

Résztvevő-támogatás (5-6. oldal)

Város: …………………………………………………….
Irányítószám: ……………………. Utca, házszám: ………………………………………

Táska

Jegyzetpapír és toll

Kitűző és nyakszalag

Internet Központ

Tel.: (……..….)……………..…..…..……… Fax: (…..…….) …………………..………..
E-mail: ………………………………………………………………………………………...

Fiatal kutató támogatása
FIZETÉSI ÉS LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Társasági Program-támogatás (7-8. oldal)
Kávészünet(ek)

Megnyitó fogadás

Kulturális esemény
Hirdetési lehetőségek (8. oldal)
Helyi hirdetés
Hirdetés a Programfüzetben
Hirdetés elhelyezése a résztvevők táskájában

A bejelentési lap beérkezésekor számlát küldünk. A számlaszám a pro forma
számlán szerepelni fog. A pénz beérkezését visszaigazoljuk.
Csak írásban (levél, fax, e-mail) küldött és a Szervező által visszaigazolt lemondást
fogadunk el. 2009. május 31-ig történő lemondás esetén a befizetett összeg 50%-át
küldjük vissza. 2009. május 31-ét követően bejelentett visszalépés esetén nem áll
módunkban visszatéríteni. Amennyiben az összeg a kért határidőre nem érkezik
meg, a szervezők fenntartják a jogot, hogy a kiszemelt hirdetési/kiállítási helyet
másnak adják oda. Semmiféle kiállítási, hirdetési, stb. szolgáltatást nem tudunk
nyújtani, amennyiben a fizetés legkésőbb 2009. július 20-ig nem történik meg.
Igazolom, hogy elolvastam, megértettem és elfogadom a fenti feltételeket, és a
megjelölt tételeket hivatalosan megrendelem.

Különleges igények: …....…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Datum: ……………………… Hivatalos aláírás: ………………………………………….
A kitöltött igénylési űrlapot szíveskedjen visszaküldeni az alábbi címre:
Dr. Wesztergom Viktor, MTA GGKI, H-9400 Sopron, Csatkai u. 6-8.

