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NÉV 17th Congress of Hungarian Association of Paediatric 
Surgeons (HAPS) with International Participation
A Magyar Gyermeksebészek szövetségének 17. 

Kongresszusa - nemzetközi részvétellel

DÁTUM 2021. Szeptember 9-11.

HELYSZÍN Pécs, Tudásközpont 
https://pcongress.hu/Congress/index/101

VÁRHATÓ LÉTSZÁM 150 fő

Konferencia-összefoglaló

https://pcongress.hu/Congress/index/101


A Konferencia kiemelt témái
A kongresszuson Magyarország gyermeksebészei találkoznak. A kongresszus 

elsődleges témái a gyermeksebészet minden fő területére kiterjednek, ideértve az 

újszülött- és a vastagbél-műtétet, az urológiát, a minimálisan invazív műtéteket és a 

traumákat. Optimistán reménykedünk a 2020–2021-es világjárvány helyzete ellenére; 

mi is élvezni fogjuk a különféle előadásokat, amelyeket számos nemzetközi szakértő 

ad elő, élőben és személyesen!

INVITED FACULTY
Prof. Juan C. De Agustin, Madrid, Spain
Prof. Piotr Czauderna, Gdansk, Poland

Prof. Kay Grosser, Erfurt, Germany
Prof. Udo Rolle, Frankfurt, Germany
Prof. Amulya Saxena, London, UK
Prof. Ibrahim Ulman, Izmir, Turkey



KIEMELT FŐSZPONZOR: 1.600.000 Ft
Amit nyújtunk:

Szponzorinformáció

Élő konferencia esetén normál szervezésben

- 8 m2 kiállítási terület
- 4 fő ingyenes regisztrációja
- Logó feltüntetése a programfüzet borítóján és a kongresszus teljes arculatában
- 1/1 oldal hirdetés a konferencia programfüzetében
- banner elhelyezése a konferencia honlapján (pcongress.hu)
- reklámanyag elhelyezése a konferencia helyszínén (szórólap, szóróajándék, roll up, molinó stb.)
- megjelenés e-posteren a konferencia helyszínén
- Megjelenés roll uppal, molinóval a konferencia egyéb helyszínein 
- Az előadások között reklámfilm vetítése



FŐSZPONZOR: 1.000.000 Ft
Amit nyújtunk:

Szponzorinformáció

Élő konferencia esetén normál szervezésben

- 6 m2 kiállítási terület
- 2 fő ingyenes regisztrációja
- 1/1 oldal hirdetés a konferencia programfüzetében
- banner elhelyezése a konferencia honlapján (pcongress.hu)
- reklámanyag elhelyezése a konferencia helyszínén (szórólap, szóróajándék, roll up, molinó stb.)
- Megjelenés roll uppal, molinóval a konferencia egyéb helyszínein 
- megjelenés e-posteren a konferencia helyszínén



KIÁLLÍTÁSI TERÜLET A KONFERENCIA HELYSZÍNÉN: 100.000 Ft/m2

4 m2 kiállítási területtől

- 1 fő ingyenes regisztrációja
- Kiállítási standon kasírozott asztal, szék, áramforrás biztosítása
- logó elhelyezése a konferencia programfüzetében
- banner elhelyezése a konferencia honlapján

Szponzorinformáció



SZPONZORÁLT CÉGES ELŐADÁS: 400.000 Ft
- 20 perces előadás, szimpózium felkért előadóval
- banner elhelyezése a konferencia honlapján

HIRDETÉSI ÉS EGYÉB REKLÁM LEHETŐSÉGEK:

Programfüzetben (A/5 méret) offline vagy online:
1/1 oldalas hirdetés (belső oldal) 280.000 Ft
1/2 oldalas hirdetés (belső oldal) 160.000 Ft

Szóróanyag elhelyezése a konferencia helyszínén (max. A4, 1 db) 140.000 Ft

Max. 20 mp reklámfilm bejátszása az előadások között (napi 4): 260.000 Ft
Banner elhelyezése a konferencia honlapján: 120.000 Ft
Hírlevélben statikus hirdetés megjelenítése (1 alkalom): 120.000 Ft

Szponzorinformáció



Részvételi díjak/fő:

További kiállítói regisztráció: 72 000 Ft

Orvos-szponzorációs regisztráció: 52 000 Ft

Ebéd június 25-én: 5300 Ft/fő

Gálavacsora: 20 000 Ft/fő

Szálláslehetőségekről weboldalunkon tájékozódhat: 

https://pcongress.hu/CongressRegisztracio/index/101

Szponzorinformáció

https://pcongress.hu/CongressRegisztracio/index/101


Köszönjük figyelmét!
További lehetőségekről 
kérjük, egyeztessen 
a konferencia szervezőjével:

Kincses-Schmidt Gabriella
ks.gabriella@partnerspecs.hu
+36 20 661 4793

mailto:ks.gabriella@partnerspecs.hu

