
Dátum
Rendezvény	  neve

Szervező
ONLINE	  ÉS	  	  OFFLINE	  KOMMUNIKÁCIÓ Megjegyzés

Lista	  egységár	  (nettó	  
Ft)

ELŐ-‐UTÓ	  KOMMUNIKÁCIÓ:

Brand	  kommunikáció

FIVOSZ.hu	  	  aloldal	  -‐	  logó

Az	  eseményre	  külön	  létrehozott	  
aloldal,	  melynek	  egyedi	  látogatói	  
várhatóan	  meghaladják	  a	  20	  000+	  

főt

1 nap 4	  400	  HUF

PR	  Cikk PR	  cikk	  a	  FIVOSZ.HU	  főoldalon Cikk	  a	  partner	  bemutatásával,	  1	  
db	  PR	  cikk

1 nap 15	  500	  HUF

Hírlevél

Hírlevél	  megjelenés,	  melyben	  a	  partner	  
logóját	  is	  feltűntetjük

Partner	  brandjének	  erősítése	  
érdekében	  a	  motivációs	  előadás	  
mellett	  logójt	  is	  felűntetjük

1 darab 11	  600	  HUF

Facebook
Facebook	  posztok FIVOSZ	  Facebook	  oldalán	  

posztolási	  lehetőséget	  biztosítunk
1 darab 32	  000	  HUF

HELYSZÍNI	  MEGJELENÉS

Stand	  -‐	  helyszín	  bérlés	  (Fiatal	  
Vállalkozók	  Hete-‐Vidék)

	  1	  helyszínen
Partner	  számára	  helyszini	  

megjelenési	  lehetőséget	  biztosítunk	  
1,5mX1,5m	  stand	  hellyel

1 helyszín 76	  000	  HUF

Stand	  -‐	  helyszín	  bérlés	  (Fiatal	  
Vállalkozók	  Hete)

Budapest,	  Budapest	  Bálna	  (11.14-‐15-‐ig,	  14:00-‐
21:00)

Partner	  számára	  helyszini	  
megjelenési	  lehetőséget	  biztosítunk	  

2mX3m	  stand	  hellyel
1 nap 750	  000	  HUF

20	  db	  VIP	  Fiatal	  Vállalkozók	  Hete	  
belépő

20	  db	  VIP	  belépőt	  biztosítunk	  a	  budapesti	  
központi	  helyszínre,	  mely	  által	  partnereit	  is	  

megvendégelheti	  az	  eseményen.

Naponta	  a	  VIP	  szekcióban	  cateringgel	  
és	  kényelmi	  szolgáltatásokkal	  várjuk	  

a	  partner	  vendégeit.
1 nap 20	  000	  HUF

2018.	  november	  10	  -‐	  december	  15.

Stand	  megjelenés	  a	  helyszínen	  és	  motivációs	  előadás	  tartása

Megjelenés	  az	  elő-‐	  és	  utókommunikációban	  logóval,	  névvel	  

Fiatal	  Vállalkozók	  Hete	  2019
FIVOSZ	  Vállalkozásfejlesztő	  Kft.	  (1042	  Bp.	  Árpád	  út	  91.	  1/1)



FIVOSZ	  Gála	  2018

Részvételi	  lehetőség	  a	  Fiatal	  Vállalkozók	  Hete	  
záró	  gáláján	  (nov.16),	  ahol	  az	  Év	  Fiatal	  

Vállalkozója	  díjat	  átadjuk.	  Multinacionális,	  
nagyvállalati	  partnercégeink	  topvezetőit	  és	  a	  
Fiatal	  Vállalkozók	  Hete	  előadói,	  hazai	  politikai	  

vezetők	  és	  nemzetközi	  fiatal	  vállalkozói	  
szervezetek	  vezetői	  vesznek	  részt	  a	  gálán,	  
amely	  kiváló	  kapcsolatépítési	  lehetőség	  
gazdasági,	  politikai,	  nemzetközi	  téren.

Év	  Fiatal	  Vállalkozója	  Díj	  átadó 1 db 80	  000	  HUF

Kisfilm,	  reklámfilm	  vetítése	  az	  
események	  alatt

A	  brandépítés	  részeként	  lehetőséget	  
biztosítunk	  kisfilm	  vetítésére,	  mely	  által	  
bemutatjuk	  a	  partner	  tevékenységét	  és	  
szolgáltatásait	  a	  résztvevők	  számára.

Napontaimage	  videó	  vetítése	  a	  
központi	  helyszínen	  4	  alkalommal.

1 nap 20	  000	  HUF

Előadás Motivációs	  előadás	  tartása,	  programszervezés
Partner	  számára	  motivációs	  előadás	  

bizotsítását	  biztosítjuk	  
helyszínenként	  15	  percben

1 helyszín 19	  000	  HUF

Előadó Előadó	  keresése,	  programszervezés

Partner	  számára	  előadót	  keresünk,	  
aki	  a	  számára	  releváns	  előadást	  
partnerrel	  egyeztetve	  megtartja,	  

partner	  számára	  megadott	  
szempontok	  szerint	  helyszínenként	  1	  

előadó

1 helyszín 30	  000	  HUF

Az	  fenti	  árak	  visszavonásig	  érvényesek.


