
 
Partner Tájékoztató 
Ajánlat a IX. e-DDCT rendezvényen való részvételre 
 
Időpont: 2020. szeptember 4-5. 
Helyszín: Dunakiliti, Diamant Hotel 
Célcsoport: észak-dunántúli megyék (Zala, Vas, Győr-Sopron, Komárom, Fejér és 
Veszprém) diabetes centrum vezetői és főnővérei. Kb. 60 fő. 
Részvételi díj: nincs. 
Házigazda: Dr. Birkus Zita főorvos (Mosonmagyaróvár) 
Szervező: Vanderlich Kft 
Megjelenési lehetőség, támogatási kategóriák szerint:  

 Fő támogató(k): 
mini kiállítás, 15 perces előadás (az előadó díjazásáról a fő támogató 
gondoskodik), hirdetés a programfüzetben, az elektronikus kommunikációban 
és a programfüzetben a cég részvételének feltüntetése 

 Kiemelt támogató(k): 
mini kiállítás, az alább közölt témával foglalkozó workshopok támogatása, az 
elektronikus kommunikációban és a programfüzetben a cég részvételének 
feltüntetése 

 Támogató(k): 
mini kiállítás, az elektronikus kommunikációban és a programfüzetben a cég 
részvételének feltüntetés 

Árak: 

 Fő támogató: 800.000 Ft +áfa 

 Kiemelt támogató: 600.000 Ft +áfa, Két, vagy több téma támogatása esetén 
támogatói szint előre lépéssel 900.000 Ft 

 Támogató: 300.000 Ft +áfa 
 
Egyéb hirdetési, támogatási lehetőségek: 

 „A” típus 
Cég részvételének hirdetése a programfüzetben és az elektronikus 
kommunikációban:      100.000,- Ft + ÁFA 
 

 „B” típus 
Stand megjelenés – mini kiállítás 4 m2 területen (1 asztal, 2 szék, az asztal 
mögött roll-up felállítható)     200.000,- Ft + ÁFA 
 
 



 „C” típus 
Workshop támogatása: egy workshop támogatását jelenti, a meghatározott 
workshop témák alapján:     300.000,- Ft + ÁFA 
 
(további workshop is támogatható, témánként 300.000,- Ft + ÁFA áron) 
 

 „D” típus 
Előadás támogatása: 15 perc, csak az „A”, „B”, és „C” típusok együttes 
megvásárlásával kérhető, az előadó személyét a támogató határozhatja meg, 
az előadó díjazásáról a támogató gondoskodik: 200.000,- Ft + ÁFA 
 

 
Workshop témák: 
 
I., Mi szól mellette, illetve ellene az antidiabeticumok csoport hatásának? 
 
DPP4 gátlók 
SGLT2 gátlók 
GLP1 agonisták 
Bázis inzulinok 
 
II. A vércukor „digitalizációja” – mai lehetőségek 
 
Megjelenési igények leadási határideje: 2020. május 31. 
 
Kontaktok: 
Szakmai kérdésekben Dr. Birkus Zita (birkusz@mail.karolinakorhaz.hu) és Dr. 
Vándorfi Győző (vandorfi.gy.gmail.com), szervezési kérdésekben Dr. Vándorfi Győző 
kereshető. 
 
 Bízunk benne, hogy támogatóink körébe üdvözölhetjük! 
 
Tisztelettel: 
 
Dr. Birkus Zita       Dr. Vándorfi Győző 
Centrumvezető Főorvos      Ügyvezető igazgató 
Mosonmagyaróvár      Vanderlich Kft 
     

   

 


