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A Konferencia célkitűzése 
 

Az előző évekhez hasonlóan a 2019. évi anyagtudományi konferenciának is legfőbb célja az 

elméleti tudás és a gyakorlati megvalósítás együttes eredményeinek bemutatása legyen 

szó fémekről, kerámiákról, polimerekről vagy kompozitokról. Mindezek mellet fontos feladat 

a jelenkor kihívásaink megfelelni, mint például a negyedik ipari forradalom (az Ipar 4.0), 

amely egészen új távlatokba helyezi a termelést, így az anyagok előállítását is. 

A jelenkor anyagtudománya szerteágazó tudományterületek együttes munkája révén jött 

létre. Gondoljunk például az orvostechnikai anyagokra, az építészetben alkalmazott 

különleges anyagokra vagy éppen az űrkutatásban hasznosítható eljárásokra. 

Ezen gondolatok mentén soros rendezvényünket a 

„multidiszciplináris anyagtudomány” 

mottó jegyében hirdetjük meg. 

Az aktuális műszaki-tudományos kérdésekkel foglalkozó kerekasztal-beszélgetéssel 

összekötött, több kurrens szekcióból álló előadássorozat az ipar és a technológiák hazai és 

nemzetközi helyzetfelmérését, illetve a várható fejlődési irányok körvonalazását hivatott 

segíteni. Rendezvényünk lehetőséget teremt az új fejlesztéseken dolgozó szakemberek és 

kutatócsoportok számára eredményeik közreadására és cseréjére, valamint integráló 

kapcsolatok létesítésére. 

A konferenciához kapcsolódó kiállításon megjelenési lehetőséget kívánunk adni azon cégek 

számára, amelyek anyagvizsgálattal, anyaginformatikával, laboreszközök és -berendezések 

gyártásával és forgalmazásával, a témához kapcsolódó folyóiratok, szakkönyvek 

szerkesztésével és kiadásával foglalkoznak. Célunk, hogy a résztvevők az anyagtudomány 

minden területét átfogó információhoz jussanak a műszaki-tudományos lehetőségekről, 

kiállítóink pedig bemutathassák termékeiket és tevékenységüket leendő partnereiknek. 

 

A Konferencia témakörei 

• Klasszikus anyagok és technológiák 

• Speciális anyagok és technológiák 

• Korszerű anyagkutatási- és vizsgálati módszerek 

• Modellezés és anyaginformatika 

• Innovatív termékek és technológiák 
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Gyémánt fokozatú támogatói csomag #1.  (Nyitófogadás) 

• A konferencia nyitófogadásának kizárólagos támogatója. 

• Molinós vagy roll-upos megjelenés biztosítása a konferencia teljes ideje alatt (a 

molinót/roll-upot a szponzor biztosítja). 

• A cég logójának feltüntetése a fogadás meghívóján. 

• Cég-banner elhelyezése a weblap címoldalán link kapcsolattal. 

• A cég logójának feltüntetése a weblapon gyémánt fokozatú támogatóként link 

kapcsolattal. 

• A cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése gyémánt fokozatú 

támogatóként kiemelve. 

• A5 méretű, egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban a 

programfüzet belső borítóján. 

• A cég nevének a konferencia angol nyelvű kiadványában történő feltüntetése 

gyémánt fokozatú támogatóként kiemelve. 

• A cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése gyémánt fokozatú 

támogatóként kiemelve. 

• Szórólap elhelyezése a konferencia táskában. 

• Céges előadás biztosítása. 

• Jogosultság 2 fő díjmentes regisztrációjára a konferencián. 
 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!  

A támogatói csomag díja: 800.000,- Ft 

 

 

Gyémánt fokozatú támogatói csomag #2.  (Bankett vacsora) 

• A konferencia bankett vacsorájának kizárólagos támogatója 

• Molinós vagy roll-upos megjelenés biztosítása a konferencia teljes ideje alatt (a 

molinót/roll-upot a szponzor biztosítja). 

• A cég logójának feltüntetése a bankett meghívóján. 

• Cég-banner elhelyezése a weblap címoldalán link kapcsolattal. 

• A cég logójának feltüntetése a weblapon gyémánt fokozatú támogatóként link 

kapcsolattal. 

• A cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése gyémánt fokozatú 

támogatóként kiemelve. 

• A5 méretű, egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban a 

programfüzet belső borítóján. 

• A cég nevének a konferencia angol nyelvű kiadványában történő feltüntetése 

gyémánt fokozatú támogatóként kiemelve. 

• A cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése gyémánt fokozatú 

támogatóként kiemelve. 

• Szórólap elhelyezése a konferenciatáskában. 

• Céges előadás biztosítása. 

• Jogosultság 2 fő díjmentes regisztrációjára a konferencián. 
 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!  

A támogatói csomag díja: 800.000,- Ft 
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Arany fokozatú támogatói csomag #1.  (Konferencia ebéd) 

• Támogató által választott napon az ebéd kizárólagos támogatója  

• Molinós vagy roll-upos megjelenés biztosítása a konferencia teljes ideje alatt (a 

molinót/roll-upot a szponzor biztosítja). 

• A cég logójának feltüntetése a weblapon arany fokozatú támogatóként link 

kapcsolattal. 

• A cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése arany fokozatú 

támogatóként kiemelve. 

• A5 méretű, egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban a 

programfüzetben. 

• A cég nevének a konferencia angol nyelvű kiadványában történő feltüntetése 

arany fokozatú támogatóként kiemelve. 

• A cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése arany fokozatú 

támogatóként kiemelve. 

• Szórólap elhelyezése a konferenciatáskában. 

• Jogosultság 1 fő díjmentes regisztrációjára a konferencián. 

 

A támogatói csomag maximum 3 cég számára választható!  

A támogatói csomag díja: 550.000,- Ft 

 

 

 

Arany fokozatú támogatói csomag #2.  (Angol nyelvű kiadvány) 

• Az Institute of Physics (IOP) Conference Series: Materials Science and 

Engineering külön köteteként on-line megjelenő, angol nyelvű kiadvány 

támogatója. 

• Molinós vagy roll-upos megjelenés biztosítása a konferencia teljes ideje alatt (a 

molinót/roll-upot a szponzor biztosítja). 

• A cég logójának feltüntetése a weblapon arany fokozatú támogatóként link 

kapcsolattal. 

• A cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése arany fokozatú 

támogatóként kiemelve. 

• A5 méretű, egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban a 

programfüzetben. 

• A cég nevének a konferencia angol nyelvű kiadványában történő feltüntetése 

arany fokozatú támogatóként kiemelve. 

• A cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése arany fokozatú 

támogatóként kiemelve. 

• Szórólap elhelyezése a konferencia táskában. 

• Jogosultság 1 fő díjmentes regisztrációjára a konferencián. 

 

A támogatói csomag csak két cég számára választható!  

A támogatói csomag díja: 550.000,- Ft 
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Ezüst fokozatú támogatói csomag #1.  (Konferencia táska) 

• A konferencia táska kizárólagos támogatója. 

• A cég logójának elhelyezése a konferencia táskán egy színnel. 

• A cég logójának feltüntetése a weblapon ezüst fokozatú támogatóként link 

kapcsolattal.  

• A cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése ezüst fokozatú 

támogatóként kiemelve. 

• A cég nevének a konferencia angol nyelvű kiadványában történő feltüntetése 

ezüst fokozatú támogatóként kiemelve. 

• A cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése ezüst fokozatú 

támogatóként kiemelve. 

• A5 méretű, fekete-fehér, egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása 

nyomtatásban a programfüzetben. 

• Szórólap elhelyezése a konferenciatáskában. 

• Jogosultság 1 fő díjmentes regisztrációjára a konferencián. 

 

A támogatói csomag MÁR FOGLALT!  

A támogatói csomag díja: 300.000,- Ft 

 

 

 

 

Ezüst fokozatú támogatói csomag #1.  (Konferencia nyakpánt) 

• A konferencia nyakpánt kizárólagos támogatója (az anyagokat a szponzor 

biztosítja létszámtól függően, kb. 150 db). 

• A cég logójának feltüntetése a weblapon ezüst fokozatú támogatóként link 

kapcsolattal.  

• A cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése ezüst fokozatú 

támogatóként kiemelve. 

• A cég nevének a konferencia angol nyelvű kiadványában történő feltüntetése 

ezüst fokozatú támogatóként kiemelve. 

• A cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése ezüst fokozatú 

támogatóként kiemelve. 

• A5 méretű, fekete-fehér, egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása 

nyomtatásban a programfüzetben. 

• Szórólap elhelyezése a konferenciatáskában. 

• Jogosultság 1 fő díjmentes regisztrációjára a konferencián. 

 

A támogatói csomag MÁR FOGLALT!  

A támogatói csomag díja: 300.000,- Ft 
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Ezüst fokozatú támogatói csomag #2.   (Konferencia kávészünet) 

• Támogató által választott napon a kávészünet(ek) kizárólagos 

támogatója. 

• A kávészünet helyszínén molinós vagy asztali zászlós megjelenés biztosítása  

(a zászlót/molinót a szponzor biztosítja). 

• A cég logójának feltüntetése a weblapon ezüst fokozatú támogatóként link 

kapcsolattal. 

• A cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése ezüst fokozatú 

támogatóként kiemelve. 

• A5 méretű, fekete-fehér, egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása 

nyomtatásban a programfüzetben. 

• A cég nevének a konferencia angol nyelvű kiadványában történő feltüntetése 

ezüst fokozatú támogatóként kiemelve. 

• A cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése ezüst fokozatú 

támogatóként kiemelve. 

• Szórólap elhelyezése a konferenciatáskában. 

• Jogosultság 1 fő díjmentes regisztrációjára a konferencián. 

 

A támogatói csomag max. 3 cég számára választható!  

A támogatói csomag díja: 300.000,- Ft 

 

 

Bronz fokozatú támogatói csomag  #1.  (Konferencia jegyzettömb és toll) 

• A konferenciaanyagok kizárólagos támogatója (az anyagokat a szponzor 

biztosítja létszámtól függően, kb. 150-150 db). 

• A cég logójának feltüntetése a weblapon bronz fokozatú támogatóként link 

kapcsolattal. 

• A cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése bronz fokozatú 

támogatóként kiemelve. 

• A cég nevének a konferencia angol nyelvű kiadványában történő feltüntetése 

bronz fokozatú támogatóként kiemelve. 

• A cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése bronz fokozatú 

támogatóként kiemelve. 

• Szórólap elhelyezése a konferenciatáskában. 

 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!  

A támogatói csomag díja: 200.000,- Ft 
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Bronz fokozatú támogatói csomag  #2.  (Általános megjelenés) 

• A cég logójának feltüntetése a weblapon bronz fokozatú támogatóként link 

kapcsolattal. 

• A cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése bronz fokozatú 

támogatóként kiemelve. 

• A cég nevének a konferencia angol nyelvű kiadványában történő feltüntetése 

bronz fokozatú támogatóként kiemelve. 

• A cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése bronz fokozatú 

támogatóként kiemelve. 

• Szórólap elhelyezése a konferenciatáskában. 

 

A támogatói csomag tetszőleges számú cég számára választható!  

A támogatói csomag díja: 200.000,- Ft 

 

 

 

Konferencia támogató 

• A cég logójának feltüntetése a weblapon támogatóként link kapcsolattal. 

• A cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése támogatóként. 

• A cég nevének a konferencia angol nyelvű kiadványában történő feltüntetése 

támogatóként. 

• A cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése támogatóként. 

 

A támogatói csomag tetszőleges számú cég számára választható!  

A támogatói csomag díja: 100.000,- Ft 

 

 

 

Jelentkezési és fizetési feltételek 

 

A fenti támogatói csomagokra jelentkezni írásos szándéknyilatkozattal, a szponzori 

csomag megjelölésével a szervező irodához vagy a konferencia titkársághoz intézett 

levélben lehet 2019. szeptember 15-ig. A jelentkezés kézhezvétele után a Diamond 

Congress Kft. felveszi a szponzoráló céggel a kapcsolatot.  

 

A támogatói csomagok díja az ÁFÁ-t nem tartalmazza.  

 

A szponzori díjak befizetésének határideje 2019. szeptember 30. 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. 
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Amennyiben a támogató által választott csomag már foglalt, úgy az iroda azonnal 

tájékoztatja partnerét erről, és ebben az esetben más támogatói csomagot ajánlhat fel. 

 

 

 

Jelentkezés, kapcsolatfelvétel 
 

Szervező iroda 

Diamond Congress Kft. 

Varga Attila ügyvezető 

1015 Budapest, Csalogány u. 28. 

Tel.: 06 1 225 0210 

Fax: 06 1 201 2680 

E-mail: diamond@diamond-congress.hu 

 

Konferencia titkárság 

Kónya Ildikó titkár 

2400 Dunaújváros, Liszt Ferenc kert 8. 4/1. 

Tel.: 06 30 504 5818 

E-mail: oatk@oatk.hu 

 

Szervező bizottság 

Dr. Szabó Péter János elnök 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

Anyagtudomány és Technológia Tanszék 

1111 Budapest, Bertalan L. u. 7., MT-épület 

Tel.: 06 1 463 2954 

Fax: 06 1 463 1366 

E-mail: szpj@eik.bme.hu 
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