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Szponzori felajánlások rendszere 
 

 

Szponzorációs 

fokozat 

Igénybe vehető szolgáltatások 

Arculat átviteli eszközök  

megjelenése 

Nyomdai/elektronikus 

termékeken történő  

megjelenés* 

Reklámfelület  

biztosítása** 

Programon való  

megjelenés*** 

  

BRONZ 

FOKOZATÚ 

SZPONZOR 

(50.000 Ft+ÁFA) 

a MaVíz konferencia csomagjába 

elhelyezhető reklámtárgyak (saját 

jegyzettömb, toll, sajtómappa, 1 

db reklámajándék, 1 db 

szóróanyag) 

a MaVíz által készített 

nyomdai/elektronikus 

terméken, illetve a honlapon 

a szponzor logójának 

megjelenítése 

  

- 

  

- 

  

EZÜST 

FOKOZATÚ 

SZPONZOR 

(75.000 Ft+ÁFA) 

a MaVíz konferencia csomagjába 

elhelyezhető reklámtárgyak (saját 

jegyzettömb, toll, sajtómappa, 1 

db reklámajándék, 1 db 

szóróanyag) 

a MaVíz által készített 

nyomdai/elektronikus 

terméken, illetve a honlapon 

a szponzor logójának 

megjelenítése 

molinó/roll-up 

kihelyezése  
- 

  

ARANY 

FOKOZATÚ 

SZPONZOR 

(110.000 Ft+ÁFA) 

a MaVíz konferencia csomagjába 

elhelyezhető reklámtárgyak (saját 

jegyzettömb, toll, sajtómappa, 2 

db reklámajándék, 2 db 

szóróanyag) 

a MaVíz által készített 

nyomdai/elektronikus 

terméken, illetve a honlapon 

a szponzor logójának 

megjelenítése 

molinó/roll-up 

kihelyezése  

a rendezvény valamely 

programjának (szabadidős 

program, előadások 

szünetei) szponzorálása 

  

KIEMELT/KREATÍV 

SZPONZOR 
 

Igénybe vehető szolgáltatások mértéke a felajánlott díj értékének nagyságrendjétől függ. 

(például: különdíj felajánlása a versenyzők számára)**** 

 

  

  



Megjegyzések: 

* Az alábbi termékeken történő logómegjelenésre van lehetőség: Rendezvény programfüzete, illetve egyéb, a rendezvényhez 

kapcsolódóan a MaVíz által készített nyomdai anyagok, valamint a MaVíz honlapján logóval történő megjelenés. A MaVíz 

fenntartja magának a jogot, hogy rendezvényeihez önálló hatáskörben határozza meg a nyomdai/elektronikusan készülő 

termékeket és ezen belül azok körét, amelyeket logózásra felajánl a szponzor számára. 

 ** A MaVíz fenntartja magának a jogot, hogy a konferencia helyszínén belül meghatározza, hogy mely felületet bocsát a szponzor 

rendelkezésére, továbbá megszabja a kihelyezett reklámeszköz méretét.   

 *** A rendezvényhelyszín függvényében a MaVíz határozza meg a kihelyezhető reklámeszközök milyenségét és méretét. A 

helyszín és az esemény függvényében az alábbi lehetőségek vehetők igénybe: a szponzorált eseményen a szponzor 

reklámeszközének a MaVíz által meghatározott méretben történő (molinó, rollup, beachflag…) kihelyezése, logójának 

megjelenítése 1 db kiemelt felületen.   

****A Kiemelt fokozatba való besorolás feltétele, hogy a felajánlott összeg eléri legalább a 150.000 Ft+ÁFA összeget. Kreatív 

fokozatú szponzor esetén a támogató egyedileg egyeztet a MaVíz-zel az összegről és az igénybe vehető szolgáltatásokról. 

Általános szabályok:  

 Szponzorációs/reklámozói ajánlattételre kizárólag a MaVíz honlapján történő szponzorációs felhívást követően van lehetőség. 

 Ha egynél több cég érdeklődik egy bizonyos szponzorálási lehetőség, csomag iránt, akkor az adott lehetőséget – amennyiben 

nem lehetséges több szponzor együttes megjelenése - a szponzorációs felhívás megjelenését követő jelentkezés sorrendje 

szerinti első jelentkező nyeri el. A későbbi jelentkező számára a MaVíz felajánlhatja más szponzorkategória igénybevételét. 

 Rendezvény előtt kevesebb, mint 10 nappal jelentkező szponzor már csak a technikailag (pl.: gyártási idő) kivitelezhető 

lehetőségek közül választhat, meghirdetett csomagok esetén csak a még technikailag kivitelezhető elemeket kapja meg az 

adott csomagból, viszont a csomag teljes árát meg kell térítenie. 

 A szponzoráció keretén belül a szponzor által a rendezvényhez köthetően használható reklámfelületek, hirdetési módok, 

választott szponzorációs csomag a szponzorációs/reklámszerződésben kerülnek rögzítésre, amelytől csak a felek kölcsönös 

egyetértésével lehet eltérni. 

 A szponzorok által végzett tevékenységek nem zavarhatják a rendezvény menetét és a rendezvény résztvevőit, vagy azok üzleti 

érdekeit. A szponzor kizárólag a MaVíz által egyeztetett, szponzorációs/reklámszerződésben rögzített szponzorációs 

tevékenységet hajthatja végre. 

 A Magyar Víziközmű Szövetség fenntartja magának a jogot, hogy egyes, az arculata szempontjából lényeges helyeket és 

lehetőségeket ne tegyen elérhetővé a szponzorok részére (pl.: nyakpánt, regisztrációs asztal előtti és mögötti tér, névtáblák, 

elnöki asztal, szónoki pulpitus, vetítővászon, stb.). 


