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Konferencia

- a konferencia platina fokozatú partnereként jogosult a konferencia 
  megnyitó beszédének a megtartására
- a partner logójának feltüntetése a weblapon platina fokozatú partnerként,
  linkkapcsolattal
- a partner logójának elhelyezése a konferenciateremben a rendezvény 
  ideje alatt a színpadi installációkon és kivetítőkön, platina fokozatú 
  partnerként kiemelve
- szórólap elhelyezése a konferenciatáskában 
  (max. 3 féle prospektus max. A/4 kivitelben)
- partner logójának elhelyezése a konferencia badge nyakbaakasztóján
- az előadásról készített videóanyag megküldése a konferenciát 
   követő hetekben.
- 10 fő teljes részvételi díja a konferencián
- vállalati kisfilm vetítése a konferenciateremben a kivetítőn

KONFERENCIA KÖSZÖNTŐ
beszéd a rendezvény megnyitóján

10 FŐ INGYEN
A teljes részvételi díjat mi álljuk!

EGYOLDALAS HIRDETÉS
biztosítása a konferenciaterem előterében elhelyezett 
világítótáblákon, a hirdetés mérete: B1, 98x68 cm

A partneri csomag maximum 1 cég számára választható!

A partneri csomag díja: 
1.500.000 Ft

Platina fokozatú partner



- adott szekció előtti köszöntőbeszéd megtartása arany fokozatú
partnerként kiemelve, avagy előadás megtartásának lehetősége

- a partner logójának feltüntetése a weblapon arany fokozatú partnerként,
linkkapcsolattal

- a partner logójának elhelyezése a konferenciateremben a rendezvény
ideje   alatt a színpadi installációkon és kivetítőkön, arany fokozatú
partnerként kiemelve

- szórólap elhelyezése a konferenciatáskában
(max. 2 féle prospektus max. A/4 kivitelben)

- partner logójának elhelyezése a konferencia badge nyakbaakasztóján
- 5 fő teljes részvételi díja a konferencián
- vállalati kisfilm vetítése a konferenciateremben a kivetítőn

SZEKCIÓ MEGNYITÓ BESZÉD
I., II., vagy III. szekcióján

5 FŐ INGYEN
A teljes részvételi díjat mi álljuk!

EGYOLDALAS HIRDETÉS
biztosítása a konferenciaterem előterében elhelyezett 
világítótáblákon, a hirdetés mérete: B1, 98x68 cm

A partneri csomag maximum 3 cég számára választható!

A partneri csomag díja: 
750.000 Ft

Arany fokozatú partner
Konferencia



Ezüst fokozatú partner
Konferencia

- a partner logójának feltüntetése a weblapon ezüst fokozatú 
  partnerként, linkkapcsolattal
- a partner logójának elhelyezése a konferenciateremben a rendezvény 
  ideje alatt a színpadi installációkon és kivetítőkön, ezüst fokozatú 
  partnerként kiemelve
- a partner logójának elhelyezése ezüst fokozatú partnerként kiemelve 
  minden információs táblán, badgen és rollupon
- szórólap elhelyezése a konferenciatáskában 
  (max. 1 féle prospektus max. A/4 kivitelben)
- partner logójának elhelyezése a konferencia badge nyakbaakasztóján
- 3 fő teljes részvételi díja a konferencián

3 FŐ INGYEN
A teljes részvételi díjat mi álljuk!

A partneri csomag maximum 5 cég számára választható!

A partneri csomag díja: 
350.000 Ft

Általános fokozatú partner
- a partner logójának feltüntetése a weblapon általános partnerként, 
  linkkapcsolattal
- a partner logójának elhelyezése a konferenciateremben a szünetek 
  alatt, általános partnerként kiemelve

A partneri csomag tetszőleges számú cég számára választható!

A partneri csomag díja: 
200.000 Ft 



Kérjük, a jelentkezési lapot legkésőbb 2019. április 24-ig szíveskedjenek 
visszaküldeni.

Cégnév:…………………………………………………….…………………………

Postacím:…………………………………………………….…….………………….

Számlázási cím:………….....…………....……………………………….……………..

Kapcsolattartó neve:……....………………....………………………….…………….

Telefon:……………………………………………………….…….…………………..

Email:…………………………………………………………………………..…….

Kérjük, aláhúzással jelölje az Ön által igényelt partneri csomagot. 
A csomagok és szolgáltatások részletes leírását a Partneri csomagok elnevezésű 
összefoglaló tartalmazza.

Kiemelt partneri csomagok 
Platina fokozatú partner           1 500 000 Ft
Arany fokozatú partner             750 000 Ft
Ezüst fokozatú partner             350 000 Ft
Általános fokozatú partner                  200 000 Ft

Partneri jelentkezési lap

Fenti partneri csomagokra jelentkezni a csatolt, cégszerűen aláírt Partneri jelentkezési lap elküldésével lehet az 
HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesületnél, legkésőbb 2019. április 24-ig. Amennyiben a partner által választott 
csomag már foglalt, erről a szervező azonnal tájékoztatja partnerét, és ebben az esetben más partneri csomagot 
ajánl fel. A partneri csomagok tartalma a szervező részéről ajánlattételnek minősül. Ennek írásos elfogadása a 
partner részéről szerződés létrejöttét eredményezi. 

A Partneri jelentkezési lap megküldése után a partner részéről visszalépés nem lehetséges, mivel az 
ellenszolgáltatást (a kommunikációt a résztvevők felé) a szervező azonnal megkezdi. Visszalépésre a partner 
kizárólag abban az esetben jogosult, ha a szervező az ajánlatban foglalt szolgáltatásokat önhibájából kifolyólag 
nem biztosítja a partner részére.

Jelentkezési és fizetési feltételek

Konferencia



Programterv, témakörök
Konferencia

08:00–09:00  REGISZTRÁCIÓ

09:00–09:30  MEGNYITÓ- ÉS KÖSZÖNTŐBESZÉDEK

09:30–09:35  Arany fokozatú partner köszöntője

09:35–11:05  I. SZEKCIÓ - HAZÁNK JELENLEGI ÉS JÖVŐBENI 

   VASÚTI INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉSI TERVEI

Hazánk folyamatban lévő infrastruktúrafejlesztései kerülnek vizsgálat alá, valamint 

Magyarország – partnerországaival közösen tervezett – infrastruktúrafejlesztési 

elképzeléseiről, illetve a transzkontinentális árufuvarozási korridorok fejlesztése érdekében 

tett lépésekről kapnak a résztvevők tájékoztatást.

11:05–11:35  KÁVÉSZÜNET

11:35–11:40  Arany fokozatú partner köszöntője

11:40–13:10  II. SZEKCIÓ – A VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS

   TRANZITSZEREPÉNEK NÖVELÉSE

A HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület megfogalmazta Vasúti Árufuvarozási 

Versenyképességi Csomagját, melyek végrehajtása esetén jelentősen csökkenthető a 

közúttal szembeni versenyhátrány. A szekció felkért előadói megvitatják az érintett 

területeket és felvázolják azokat a kitörési pontokat, amelyeken a vasúti szektor 

képviselőinek közösen kell dolgoznia a közeljövőben.

13:10–14:10  EBÉDSZÜNET

14:10–14:15  Arany fokozatú partner köszöntője

14:15–15:45  III. SZEKCIÓ – A MUNKAERŐHIÁNY MÉRSÉKLÉSE 

   A VASÚTI SZEKTORBAN

Mennyiben érezteti hatását az általános munkaerőhiány a vasúti szektorban?  Melyek a 

versenyhátrányt okozó főbb tényezők? Arra keressük a válaszokat, hogy milyen 

stratégiákat dolgoztak ki a meghívott vállalatok menedzsmentjei a munkaerő 

megszerzésre és megtartásra, hogyan támogatják a meglévő munkaerő szakmai 

fejlődését, illetve az állami oldalról milyen támogatásra számíthatnak a szektor szereplői.

15:45–16:00  ZÁRÓ GONDOLATOK


