
 

Szponzori kiajánló 
a BEMSZ angol nyelven megtartandó nemzetközi konferenciájának támogatására 

Legyen Ön is az IIA Hungary nemzetközi online konferenciájának támogatója, kiállítója! 
Innovatív megoldást kínálunk számos üzleti és marketing cél eléréshez sokszínű szponzori csomagjainkkal. 

A 2021.szeptember 15-én megrendezésre kerülő, egyedülálló online konferencia címe: 

Változások a kockázati univerzumban – belső ellenőrök kulcsszerepben. 
  An evolving risk universe int the age of disruption – Internal Audit in key role 

Célcsoport: 

A 15 éves múltra visszatekintő nemzetközi konferenciáink törzsvendégein kívül számítunk hazai és Európa számos 
országából is új résztvevőkre. A résztvevők többsége multinacionális cégek belső ellenőrzési vezetői és compliance 
vezetői közül, valamint tanácsadó cégek ellenőrzési és képzési szakemberei közül kerül ki. 

Küldetés: 

A belső ellenőrök kulcsfontosságú szereppel bírnak a jelen kialakult helyzetben. A felmerülő új kockázatok 
azonosítására és kezelésére kínálunk megoldásokat olyan nagyágyúktól, mint 

  Richard Chambers, az IIA Global korábbi vezérigazgatója 

  J. Michael Peppers, az IIA Globals korábbi elnöke 

  Ramses Gallego, International Chief Technology Officer - Barcelona 

és további remek előadókkal a világ számos országából. 

Mit ajánlunk? 

Nemzetközi piac elérését nagy számú résztvevővel 
Lenyűgöző, interaktív programot világhírű előadókkal 
Az online technológia innovatív eszközeit, mely méltó megjelenést ad cégének 
Minden korábbinál kényelmesebb kiállítói részvételt  
Izgalmas kerekasztal beszélgetéseket a legkorszerűbb online networking megoldásokkal  
Sokoldalú kommunikációs platformot 
Maximális kiszolgálást, személyre szóló ajánlattal! 



 

 

Támogatóink számára sokrétű lehetőséget nyújtunk, hogy bemutathassák szolgáltatásaikat, valamint minél több 
résztvevőt és érdeklődőt tudjanak közvetlenül is megszólítani. 

TÁMOGATÓI CSOMAGOK Arany Ezüst Bronz 
  750 000 Ft 500 000 Ft 200 000 Ft 
  € 2 500 € 1 800 € 750 
20 perces szakmai előadás a szervezőkkel egyeztetve x x - 
Linkedin poszt a szerződés megkötésekor (BEMSZ oldal) x x x 
Logo elhelyezése a konferencia főoldalán x x x 
Logo elhelyezése a konferencia programban x x x 
Logo elhelyezése a BEMSZ odalán beharangozó cikkben x x x 
Linkedin poszt a konferencia szponzorairól (a konferencia előtt) x x x 
Résztvevőknek írt köszönő levélben a szponzor linkelhető 
logójának elhelyezése 

x x x 

Banner elhelyezése a BEMSZ hazai hírlevélben (megjelenés 
havonta) 

x x x 

Ingyenes részvétel a szponzor munkavállalói számára (fő) 5 5 2 
20 mp-es reklámspot bejátszása a konferencia intrójában x x - 
20 mp-es reklámspot bejátszása a konferencia 1 szünetében x x - 
Online kiállítói stand - 8-19 óráig x x - 
Chatszoba működtetése és támogatása x x - 
20 mp-es reklámspot bejátszása a konferencia minden szünetében x - - 
Ingyenes részvétel a szponzor által meghívottak számára (fő) 10 - - 
Arany fokozatú szponzoráció kiemelése a marketing anyagokban x - - 

 

Lépjen kapcsolatba velünk –várjuk partnereink érdeklődését. 

Elérhetőség: 

Kollár Róbert, IIA Hungary elnökségi tag, ECIIA elnökségi tag, 30-657-6096, Robert.Kollar@kh.hu 

Miskolczi Tamás, ETK Szolgáltató zRt. elnök, 20-935-0303, miskolczit@etk-.rt.hu 

A konferencia szervezője az ETK Szolgáltató zRt. 

Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t, a szponzori díjat az ETK Szolgáltató zRt. számlája alapján kell kiegyenlíteni, a 
szerződéskötést követő 8 napon belül. 


