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Tájékoztató kiállítók és hirdetők számára 
 
 

Kiállító/hirdető: 1. csomag: 400.000,- Ft + ÁFA 

- 15 perces előadás tartása a konferencián, a programba építetten (kérjük, jelölje meg a szekciót, 
amiben szeretne felszólalni)  

- kiállítási alapterület saját installációhoz (4 m2, igény esetén széket és asztalt biztosítunk) 

- 1 oldalas összefoglaló megjelentetése a konferencia kötetben 

- a cég felsorolása logóval a kötet hátulján, a kivetített szponzortáblán és a résztvevőknek 
küldendő tájékoztató elektronikus hírlevélben 

- a cég feltüntetése a Magyar Toxikológusok Társaságának honlapján, a konferencia 
támogatójaként, logoval és linkkel 

- 1 fő ingyenes részvétele egyágyas szobában 
 
Kiállító/hirdető: 2. csomag: 300.000,- Ft + ÁFA 

- 15 perces előadás tartása a konferencián, a programba építetten (kérjük, jelölje meg a szekciót, 
amiben szeretne felszólalni) 

- 1 oldalas összefoglaló megjelentetése a konferencia kötetben 

- a cég felsorolása logóval a kötet hátulján, a kivetített szponzortáblán és a résztvevőknek 
küldendő tájékoztató elektronikus hírlevélben 

- a cég feltüntetése a Magyar Toxikológusok Társaságának honlapján, a konferencia 
támogatójaként, logoval és linkkel 

- 1 fő ingyenes részvétele egyágyas szobában 
 

Kiállító/hirdető: 3. csomag: 300.000,- Ft + ÁFA 

- kiállítási alapterület saját installációhoz (4 m2, igény esetén széket és asztalt biztosítunk) 

- egyoldalas hirdetés a konferencia programját és az előadások összefoglalóit tartalmazó kötetben 

- a cég felsorolása logóval a kötet hátulján, a kivetített szponzortáblán és a résztvevőknek 
küldendő tájékoztató elektronikus hírlevélben 

- a cég feltüntetése a Magyar Toxikológusok Társaságának honlapján, a konferencia 
támogatójaként, logóval és linkkel 

- 1 fő ingyenes részvétele egyágyas szobában 
 
Hirdető: 4. csomag: 150.000,- Ft + ÁFA 

- Image reklámfilm levetítése a rendezvény helyszínén a szekciók közti szünetben az előadótermi 
kivetítőn (20 mp – 45 mp hosszúságban, ettől eltérő hossz vetítése egyedi árajánlat alapján 
lehetséges) VAGY 

- szóróanyag elhelyezése a konferencia táskában VAGY 

- egyoldalas hirdetés a konferencia programját és az előadások összefoglalóit tartalmazó kötetben  

- a cég felsorolása logóval a kötet hátulján, a kivetített szponzortáblán és a résztvevőknek 
küldendő tájékoztató elektronikus hírlevélben 

- a cég feltüntetése a Magyar Toxikológusok Társaságának honlapján, a konferencia 
támogatójaként, logóval és linkkel 
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A TOX’2018 szakmai programja az alábbi területek aktuális problémáit érinti, ennek megfelelően az 
alábbi szekciókban nyílik lehetőség szponzori bemutatkozó előadás tartására: 
 
• élelmiszer-toxikológia 
• mikotoxikológia 
• környezet-toxikológia 
• igazságügyi- és klinikai toxikológia 
• minőségbiztosítás. 
 
A fenti hirdetői csomagok tájékoztató jellegűek, tartalmuk és összeállításuk az egyéni hirdetői 
igényeknek megfelelően módosítható, ehhez kérjük, lépjen kapcsolatba a Konferencia technikai 
szervezőivel az alábbi elérhetőségeken: 
 

ALTAGRA Szervező és Utazási Iroda Kft. 
2100 Gödöllő, Pf. 417. 
Tel: (36)-28-432-985 
e-mail: office@altagra.hu 
homepage: www.altagra.hu 
 

 
 
 
A csomagokat írásban, a mellékelt megrendelőlap kitöltésével lehet megrendelni. 
 
Az írásos megrendelés beérkezését követően kerül sor a szerződés elkészítésére és a megrendelő 
részére való postai úton való kiküldésre. A szerződés melléklete az előlegbekérő levél. A megrendelt 
szolgáltatás teljes ellenértékét a konferencia kezdete előtt – az előlegbekérő levélen szereplő 
határidőre - kérjük átutalással kiegyenlíteni. Az előlegszámlát az előleg beérkezése után áll 
módunkban kiállítani. A végszámla kiküldésére a konferenciát követő 15 napon belül történik.   

mailto:office@altagra.hu
http://www.altagra.hu/
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TOX’2018 
 

JELENTKEZÉSI LAP KIÁLLÍTÓK ÉS HIRDETŐK SZÁMÁRA  
 

Kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lapot küldje vissza az  
Altagra Szervező és Utazási Iroda részére. 
A kiállítás felelőse: Biszkupné Nánási Klára 

Cím: 2100 Gödöllő, Örösi Pál Zoltán sétány 0172/19. hrsz. 
Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Pf. 417.  

Telefon: 06 28 432 985; e-mail: office@altagra.hu 
 

 
A kiállító/hirdető cég:   
 
Kapcsolattartó személy: ________________________________________________      
 
Irányítószám: ______ Város: _____    Cím:   
 
Telefon: ________________________ ____________    
 
E-mail: __________________________@___________________________  
 
 
A TOX’2018 konferenciára meghirdetett kiállítói/hirdetői csomagokból az alábbit kívánom 
megrendelni: 
 

1. csomag 400.000,- Ft + ÁFA  

2. csomag 300.000,- Ft + ÁFA  

3. csomag 300.000,- Ft + ÁFA  

4. csomag 150.000,- Ft + ÁFA  
 
Vállalom, hogy az ALTAGRA Szervező és Utazási Iroda által kiállított előlegbekérő alapján a 
szolgáltatás ellenértékét a megjelölt fizetési határidőig kiegyenlítem. 
 
A cég logóját a bejelentkezéssel egyidőben megküldöm a kiállítás felelősének. 
 
  
 
             
                 Dátum                  Cégszerű aláírás 
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