Meghívó
A hazai iparvállalatok, a kutató-fejlesztő központok, a fémtermékek felhasználói és ezen keresztül az
oktatási intézmények is időről időre szembesülnek a korrózióval összefüggő kihívásokkal. A Magyar
Korróziós Szövetség (HUNKOR) 1992-es megalakulása óta küldetésének tekinti, hogy ezzel a
problémakörrel foglalkozzon és a felmerülő korrózióvédelmi igényeket kezelje.
A HUNKOR, mint a hazai korróziós szakmát összefogó társaság, a Diamond Congress Kft-vel közösen
2021-ben Budapesten rendezheti meg az Európai Korróziós Szövetség /EFC/ évenkénti
nagyrendezvényét, az EUROCORR 2021 Konferenciát és Kiállítást. Ez az esemény minden évben Európa
legnagyobb és legfontosabb korróziós és felületvédelmi rendezvénye, amely más kontinensekről is
számos résztvevőt vonz.
Az EUROCORR 2021 konferencián és kiállításon való részvétel tehát nagyszerű lehetőséget kínál
valamennyi, anyag- és fémfeldolgozással, fémalkatrészek gyártásával, és összeszerelésével, továbbá a
fémtermékek és fémszerkezetek kikészítésével és felületvédelmével foglalkozók számára. A
rendezvény kiváló fórum mind az egyes kutatók, fejlesztők, minőségügyi szakemberek, mind pedig a
szolgáltató cégek és vállalkozások irányítói és vezetői számára. Ilyen rendezvényeken ugyanis első
kézből lehet megismerkedni a legújabb felület- és korrózióvédelmi technológiák részleteivel, ide értve
a gyorsan fejlődő új anyagokat, a különleges adalékanyagokat és a forradalmian új kompozit
bevonatokat, melyekkel hatásosan lehet védekezni a drága és akár életvédelmi célú eszközök, gyártó
berendezések és a különféle műtárgyak váratlan meghibásodása vagy túl gyors leromlása ellen. Ezek a
korszerű anyagok és modern felülettechnológiák pedig sokszor katasztrofális kimenetű eseményektől
óvnak meg bennünket. Figyelembe véve a legújabb nemzetközi trendeket ezen a területen, a budapesti
EUROCORR 2021 mottója:

Anyagtudomány és fejlett technológiák
a jobb korrózióvédelem érdekében
E fontos célok elérése érdekében kérjük, hogy Ön is járuljon hozzá ennek a négynapos rendezvénynek
a sikeréhez, ahol nemzetközileg elismert szakértők plenáris előadásain kívül számos szekcióban
hangzanak el előadások, a kiállítás pedig egy igazi közvetlen fórum az ipari szakterület szereplőinek
bemutatkozására.

Támogatási lehetőségek
Az EUROCORR 2021 páratlan lehetőséget nyújt az Önök számára, hogy tevékenységüket a korrózióval és
felületvédelemmel foglalkozó kutatókkal és ipari résztvevőkkel megismertethessék. A rendezvényre közel 1000
résztvevőt várunk Európából és a tengerentúlról is.
Számos kedvező támogatói csomagot valamint egyéb megjelenési opciót kínálunk, mellyel a lehető legjobban
kihasználhatják a rendezvény nyújtotta lehetőségeket. Meggyőződésünk, hogy az EUROCORR 2021 egy olyan
egyedülálló lehetőség a termékek, szolgáltatások bemutatására, mely elősegítheti vállakozása előrelépését és
utat nyit új kapcsolatok kiépítésére. Az Európai Korróziós Szövetség éves rendezvénye kiváló alkalom lesz arra
is, hogy megtalálják az Önök és cége számára az ideális megjelenési formát. A kiállítói standok a kávészünetnek
kialakított terület mellett lesznek felépítve ezzel is elősegítve a résztvevők és a kiállítók közötti kötetlen
kapcsolatteremtést.
A hirdetési, kiállítási és szponzorálási lehetőségekkel kapcsolatban kérjük, keressen minket az alábbi
elérhetőségek bármelyikén:

Éles-Etele Nóra
1255 Budapest Pf. 48., Hungary
Telefon: +36 70 943 8543

Az EFC-ről
Az EFC egy, a korrózióval foglalkozó, 38
szakmai képviselőt (társszervezetek és
társult tagok) egyesítő szervezet, melynek
tagjai Európában és azon kívül 25
különböző országban tevékenykednek.
Társzervezeteivel együttesen több mint
25 000 korróziós szakember érdekeit
képviselik. Az 1955-ben alapított
egyesület célja, hogy elősegítse az
anyagok korróziójának és védelmének
tudományát az európai és a nemzetközi
együttműködés előmozdításával.

E-mail: elesetele@diamond-congress.com
Web: www.diamond-congress.hu

Az EUROCORR 2021 témakörei
A rendezvény kiemelt témája:

Anyagtudomány és fejlett technológiák
a jobb korrózióvédelem érdekében
A rendkívül szerteágazó és összetett tudományos program az alábbi témákat öleli fel:
✓ IVÓVÍZELLÁTÓ RENDSZEREK
✓ INHIBITOROS VÉDELEM
✓ ÉGÉSTERMÉKEK, FÜSTGÁZOK OKOZTA KORRÓZIÓ
✓ KORRÓZIÓS FOLYAMATOK ATOMIPARI LÉTESÍTMÉNYEKBEN
✓ REPEDÉSKELETKEZÉS ÉS TÖRÉS KORROZÍV KÖZEGEKBEN
✓ KORRÓZIÓS FOLYAMATOK ÉS FELÜLETVÉDELMI MEGOLDÁSOK: MECHANIZMUS, VIZSGÁLATOK
✓ OKTATÁS, TUDOMÁNYOS KÉPZÉS
✓ KORRÓZIÓS TESZTEK ÉS FIZIKAI-KÉMIAI MÉRÉSI MÓDSZEREK
✓ SÓSVIZEK ÉS TENGERVÍZ OKOZTA KORRÓZIÓS JELENSÉGEK
✓ MIKROBIOLÓGIAI KORRÓZIÓ
✓ BETON ÉS VASBETON SZERKEZETEK
✓ OLAJ- ÉS GÁZIPARI KORRÓZIÓS JELENSÉGEK ÉS VÉDEKEZÉS
✓ BEVONATOK (FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS, SZERVES-, SZERVETLEN- ÉS FÉMBEVONATOK, ÖSSZETETT
BEVONATOK, KOMPOZITOK)
✓ KORRÓZIÓ AZ OLAJFINOMÍTÓKBAN ÉS A PETROLKÉMIA IPARBAN
✓ KATÓDOS VÉDELEM
✓ JÁRMŰIPAR (GÉPKOCSI, VASÚTIJÁRMŰ, HAJÓK)
✓ TRIBOKORRÓZIÓ
✓ POLIMER ANYAGOK DEGRADÁCIÓJA, ÖREGEDÉSE
✓ RÉGÉSZETI LELETEK ÉS MŰALKOTÁSOK
✓ LÉGIJÁRMŰVEK ÉS ŰRESZKÖZÖK
✓ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI ESZKÖZÖK
✓ SZÉNDIOXID OKOZTA KORRÓZIÓ
✓ LÉGKÖRI KORRÓZIÓ

Helyszín
Az EUROCORR 2021 Budapesten kerül megrendezésre. Magyarország fővárosa, a mintegy 2 millió lakosú
Budapest a világ legromantikusabb és legszórakoztatóbb fővárosai közé tartozik. A várost két részre osztja a
kanyargó Duna, mely fölött számtalan lenyűgöző híd fut át. Budapest egy meglepetésekkel és csodákkal teli
város, élettel teli központjával, szép parkjaival, a fenséges Duna-folyóval, magas templomtornyokkal és pompás
fürdőkkel. A világ egyik legizgalmasabb városa, tele titkokkal, és felfedezésre váró új és régi kedvencekkel. Ez az
a város, ahol nem lehet unatkozni.
Ezen kívül van még valami, ami mindig visszacsalogatja
hozzánk a látogatókat, és ez nem más, mint a legendás
magyar vendéglátás. Ezt Ön is megtapasztalhatja a
Budapesti Kongresszusi Központban, ahol az EUROCORR
2021 kerül megrendezésre. Ez a kongresszusi központ
Magyarország legnagyobb, legmodernebb kongresszusi és
konferencia-létesítménye, 20 multifunkcionális teremmel,
magas színvonalú vendéglátó-ipari szolgáltatásokkal, a
legmodernebb helyszíni audiovizuális megoldásokkal és
mintegy 4000 m2 kiállítási területtel, mely 2000 fő
befogadására alkalmas.
Budapest meglátogatása nem csupán a múlt felfedezése; ez egyben alkalom arra, hogy tanúja lehessen annak,
ahogy egy város saját fényes jövőjét építi.

Fotó: Horváth Botond

Támogatói csomagajánlatok
Az alábbiakban tekintheti meg kiemelt támogatói csomagjainkat valamint egyéb megjelenési opciókat.
A feltűntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Platinafokozatú Támogatói Csomag:
✓ 12 m2 kiállítói terület
✓ 5 fő díjmentes regisztrációja
✓ Cég logójának feltüntetése a weblapon platinafokozatú támogatóként
link kapcsolattal
✓ Cég logójának feltüntetése
platinafokozatú támogatóként
✓ 2 oldal hirdetési
programfüzetben

megjelenés

a

rendezvény
biztosítása

applikációban

nyomtatásban,

a

✓ 2 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában
✓ 30% kedvezmény minden további szponzori csomag árából

A támogatói csomag ára: 16,000 EUR + ÁFA
Aranyfokozatú Támogatói Csomag:
✓ 9 m2 kiállítói terület
✓ 4 fő díjmentes regisztrációja
✓ Cég logójának feltüntetése a weblapon aranyfokozatú támogatóként
link kapcsolattal
✓ Cég logójának feltüntetése a rendezvény applikációban aranyfokozatú
támogatóként
✓ Egy oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban, a
programfüzetben
✓ 2 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában
✓ 20% kedvezmény minden további szponzori csomag árából

A támogatói csomag ára: 11,000 EUR + ÁFA
Ezüstfokozatú Támogatói Csomag:
✓ 6 m2 kiállítói terület
✓ 2 fő díjmentes regisztrációja
✓ Cég logójának feltüntetése a weblapon ezüstfokozatú támogatóként
link kapcsolattal
✓ Cég logójának feltüntetése a rendezvény applikációban ezüstfokozatú
támogatóként
✓ Egy oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban, a
programfüzetben
✓ 1 db szórólap elhelyezése a konferencia táskában
✓ 10% kedvezmény minden további szponzori csomag árából

A támogatói csomag ára: 6,000 EUR + ÁFA

Esemény szponzoráció
A Welcome fogadás támogatója
• Egy cég számára elérhető
• Roll-up (max. 6 db) kihelyezése a fogadás helyszínén
(a roll-up-okat a támogató cég biztosítja)
• Támogató feltüntetése minden konferencia kiadványban

A támogatói csomag ára:
6,000 EUR + ÁFA

Kávészünet támogatója
• 3 cég számára elérhető
• A kávészünet támogatója az egyik teljes konferencia napon
/2021. szeptember 20, 21 vagy 22./
• Támogató logójának feltüntetése a kávészünet területén
kihelyeztett asztali tartókon
• Támogató feltüntetése minden konferencia kiadványban

A támogatói csomag ára:
5,000 EUR + ÁFA/nap

Poszter Szekció támogatója
• Egy cég számára elérhető
• Roll-up (max. 6 db) kihelyezése a fogadás helyszínén
(a roll-up-okat a támogató cég biztosítja)
• Támogató feltüntetése minden konferencia kiadványban
• A poszter szekció alatt italokat szolgálunk fel

A támogatói csomag ára:
5,000 EUR + ÁFA

Céges szeminárium
• Terem biztosítása a szeminárium időtartamára ebédidőben (max. 1 óra)
• Szükséges technika biztosítása
• Támogató logójának elhelyezése a programban és a weblapon
• Támogató feltüntetése minden konferencia kiadványban

A támogatói csomag ára:
5,000 EUR + ÁFA

Konferenciaanyagok szponzorálása
Konferenciatáska támogatója
• Egy cég számára elérhető
• Támogató logójának elhelyezése a konferenciatáskán
(egy színnel nyomva)
• Támogató feltüntetése minden konferencia kiadványban

A támogatói csomag ára:
8,000 EUR + ÁFA

/a táskákat a szervezők biztosítják/

Nyakpánt támogatója
• Egy cég számára elérhető
• Támogató logójának elhelyezése a nyakpánton
(a terméket a szponzor biztosítja)
• Támogató feltüntetése minden konferencia kiadványban

A támogatói csomag ára:
6,000 EUR + ÁFA

Jegyzetfüzet támogatója
• Egy cég számára elérhető
• Támogató logójával ellátott jegyzettömb a konferenciatáskába kerül
(a terméket a szponzor biztosítja)
• Támogató feltüntetése minden konferencia kiadványban

A támogatói csomag ára:
2,000 EUR + ÁFA

Toll támogatója
• Egy cég számára elérhető
• Támogató logójával ellátott toll a konferenciatáskába kerül
(a terméket a szponzor biztosítja)
• Támogató feltüntetése minden konferencia kiadványban

A támogatói csomag ára:
2,000 EUR + ÁFA

Konferencia ajándék támogatója
• 4 cég számára elérhető
• Szóróajándék/termékminta elhelyezése a konferencia táskában
(a terméket a szponzor biztosítja)
• Támogató feltüntetése minden konferencia kiadványban

A támogatói csomag ára:
1,500 EUR + ÁFA

Staff póló támogatója
• Egy cég számára elérhető
• Támogató logójának elhelyezése a staff pólón a rendezvény logója mellett /egy színnel nyomva/
• Támogató feltüntetése minden konferencia kiadványban

A támogatói csomag ára:
3,000 EUR + ÁFA

Konferencia helyszínek támogatása
Pihenő zóna támogatója
• Egy cég számára elérhető
• Támogató roll-upjának vagy egyéb, logóval ellátott termékének
elhelyezése a Pihenő zónában (a roll-up-ot/terméket a szponzor biztosítja)
• A Pihenő zóna minden résztvevő számára szabadon látogatható
• Támogató feltüntetése minden konferencia kiadványban

A támogatói csomag ára:
3,000 EUR + ÁFA

Előadás feltöltő terem támogatója
• Egy cég számára elérhető
• Az előadók ebben a teremben ellenőrizhetik és tölthetik fel az előadás anyagaikat
• Támogató roll-upjának vagy egyéb, logóval ellátott termékének /pl. egérpad/
elhelyezése a feltöltő teremben (a roll-up-ot/terméket a szponzor biztosítja)
• Támogató logójának feltüntetése a feltöltő teremben és az ott használt monitorok kijelzőin
• Támogató feltüntetése minden konferencia kiadványban

A támogatói csomag ára:
3,000 EUR + ÁFA

Kiállítói csomagok
Ezúton ajánljuk szíves figyelmükbe az alábbi kiállítói csomagokat:

Stand méretek és árak:

A kiállítói csomag tartalma:
kiállítási terület
 egységstand: 1 asztal, 2 szék, 1 szemetes, 1 db 230V-os dugalj, hosszabbító, sockets, 1 spotlámpa/3 m2,
fehér octanorm falak, 1 frízfelirat (1 színű cégfelirat, egységes betűtípussal, céglogó nélkül)

 áram biztosítása, 16A-3kW, egyfázisú
2 fő díjmentes részvétele
 logó megjelenítése a rendezvény weblapján
Kiegészítő berendezések rendeléséhez, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

Hirdetési lehetőségek
Partnereink számára lehetőséget biztosítunk a konferencia anyagokban való megjelenésre. Kérjük vegyék
figyelembe, hogy a programfüzet borítójára hirdetést nem helyezünk el
A feltüntetett árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak. Minden megrendelt hirdetési anyagot 2021. július 31-ig a
szervezőkhöz el kell juttatni. További technikai részleteket a megrendelést követően küldünk.

Hirdetés a programfüzetben
A kiadvány mérete A5.

Egy oldalas színes hirdetés a programfüzetben: 1,500 EUR+VAT

Szórólap elhelyezése a konferencia táskában
A szórólap/katalógus mérete max. A4. Darabszám: kb. 1000 db /pontos darabszámot a rendezvény előtt
adjuk meg/. A szórólapot a cég biztosítja.

Szórólap elhelyezés: 1,500 EUR+VAT

Jelentkezési, fizetési feltételek
A fenti támogatói csomagokra jelentkezni írásos szándéknyilatkozattal, a szponzori, kiállítói csomag
megjelölésével a Szervező Irodához intézett levélben lehet. 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
2021. június 30. 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 2021.
június 30-ig a szervezők számlájára beérkezett.

Lemondási feltételek
Lemondást és módosítást a szervezők kizárólag írásos formában fogadnak.
Lemondási és visszatérítési feltételek a következők:

2021. július 15. előtt: 50% visszatérítendő, 50% visszatartandó
2021. július 15. után szolgáltatás teljes összege fizetendő,
nincs visszatérítés.
A jelentkezési lapot kérjük, juttassa el kollégánkhoz:

Éles-Etele Nóra
1255 Budapest Pf. 48., Hungary
Telefon: +36 70 943 8543

E-mail: elesetele@diamond-congress.com
Web: www.diamond-congress.hu

Szponzori és kiállítói jelentkezési lap
Cégnév:
Irányítószám:

Helység:

Utca:
Adószám:
Tel.:

E-mail:

Kontakt személy:
Kérjük, jelölje be a kiválasztott támogatói, kiállítói opciót.

Támogatói csomagok
Platina csomag

16,000 EUR+ÁFA

Arany csomag

11,000 EUR+ÁFA

Ezüst csomag

6,000 EUR+ÁFA

Esemény szponzoráció
Welcome fogadás támogatója

6,000 EUR+ÁFA

Kávészünet támogatója

5,000 EUR+ÁFA

Poszter szekció támogatója

5,000 EUR+ÁFA

Céges szeminárium

5,000 EUR+ÁFA

Konferenciaanyagok szponzorálása
Konferenciatáska támogatója

8,000 EUR+ÁFA

Nyakpánt támogatója

6,000 EUR+ÁFA

Jegyzetfüzet támogatója

2,000 EUR+ÁFA

Toll támogatója

2,000 EUR+ÁFA

Konferencia ajándék támogatója

1,500 EUR+ÁFA

Staff póló támogatója

3,000 EUR+ÁFA

Konferencia helyszínek támogatása
Pihenő zóna támogatója

3,000 EUR+ÁFA

Előadás feltöltő terem támogatója

3,000 EUR+ÁFA

Kiállítói csomagok
Kiállítási standok méretei és árazása:
6 m2 (2x3 m)

2,900 EUR+ÁFA

9 m2 (3x3 m)

3,900 EUR+ÁFA

12 m2 (3x4 m)

4,800 EUR+ÁFA

Hirdetési lehetőségek
Egy oldalas színes hirdetés a programfüzetben

1,500 EUR+ÁFA

Szórólap elhelyezése a konferencia táskában

1,500 EUR +ÁFA/szórólap

Fizetési feltételek
A csomagok díja a 27%-os ÁFA-t nem tartalmazza. A szponzori, kiállítási és a hirdetési díjak befizetése
díjbekérő ellenében történik. A megrendelt szolgáltatások kizárólag akkor érhetők el a megrendelő számára,
ha annak ellenértéke a megjelölt határidőig a szervező számlájára beérkezett.
A megrendelt szolgáltatások befizetésének végső határideje:

2021. június 30.

Lemondási feltételek
A szándéknyilatkozat megküldése után támogató részéről visszalépés nem lehetséges, mivel az
ellenszolgáltatást (kommunikációt a résztvevők felé) a szervező iroda azonnal megkezdi.
Lemondási és visszatérítési feltételek a következők:
2021. július 15. előtt: 50% visszatérítendő, 50% visszatartandó
2021. július 15. után szolgáltatás teljes összege fizetendő, nincs visszatérítés.

Alulírott kijelentem, hogy a jelentkezés, fizetés és lemondás feltételeit ismerem és elfogadom.
Dátum: ……………………..……….

Aláírás: …………………………………………..

Kérjük, a jelentkezési lapot legkésőbb 2021. május 31-ig juttassa el a szervező irodának:
Diamond Congress Kft.
Éles-Etele Nóra
1255 Budapest, Pf. 48
Telefon: +36 1 225 0209
E-mail: elesetele@diamond-congress.com

