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TÁMOGATÓI JELENTKEZÉSI LAP 

I. Okosotthon Konferencia és Expo (bronz csomag) 

Tájékoztató 
A rendezvény leírása 

Az I. Okosotthon Konferencia és Expo 2021. február 18-20 között kerül megrendezésre, melynek témája: 

Minőség az okosotthonban. 

Az okosotthonok piaca egyre jobban teret hódít Magyarországon napjainkban. A konferencia egyik célja, 

hogy megismertessük a felhasználókat az okosotthonok adta lehetőségekkel, és segítsük őket elindulni a 

számukra megfelelő okosotthon rendszerek felé, és megtalálják azokat a szakembereket, akikre szükségük 

van. 

Ahhoz, hogy a felhasználók elégedettek legyenek, olyan okosotthon telepítőkre van szükség, akik minőségi 

munkát adnak ki a kezük közül. Emellett fontos, hogy a kapcsolódó szakterületek (pl. villanyszerelők, 

generál kivitelezők, lakberendezők) is megfelelő háttérrel rendelkezzenek, hogy egymás munkáját 

kiegészítve a végén a vevő olyan ingatlant vehessen át, amilyenre számított, kompromisszumok nélkül. 

A konferencia másik célja, hogy a szakemberek megismerjék a felhasználók elvárásait az okosotthon 

minőségével kapcsolatban, és iránymutatást kapjanak ahhoz, hogy munkájuk során biztosítani is tudják ezt 

a minőséget. 

 

Kiknek szól a konferencia? 

• felhasználóknak, hogy megismerhessék az okosotthonok világát, találkozhassanak a számukra 

megfelelő eszközökkel és szakemberekkel 

• telepítőknek, hogy megismerhessék az ügyfeleik valós igényeit, találkozhassanak lehetséges 

vevőkkel és együttműködő partnerekkel 

• gyártóknak, megismertethessék termékeiket a telepítőkkel és a felhasználókkal egyaránt 

• villanyszerelőknek, ha szeretnék megtudni, hogyan tudnak hatékonyan együtt dolgozni az 

okosotthon telepítőkkel, illetve hogyan lehet belőlük is okosotthon telepítő 

• lakberendezőknek, akik szeretnék megismerni, milyen területeken fonódik össze a lakberendezés 

és az okosotthon telepítés 

• generál kivitelezőknek, akik szeretnének teljeskörű rálátást az építési projektjeikre és hatékonyan 

együtt dolgozni az okosotthon kivitelezőkkel 

A konferenciáról bővebb információ a https://smarthomeexpo.hu/ oldalon található. 
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Megjelenési lehetőségek 

 

Előadások 

• Egy előadás kb. 25-30 perces, amelyet már a konferencia előtt rögzítünk, és a témának megfelelő 

szekcióban kerül levetítésre 

Online standok és 1on1 tárgyalók 

• A konferencia időtartama alatt folyamatosan elérhető online standok 

• A virtuális standoknál lehetőség van személyes beszélgetésekre a lehetséges partnerekkel és 

ügyfelekekkel 

 

Nyeremények, díjak szponzorációja 

• A konferencia alatt több nyereményjáték is lesz a kiállítók által felajánlott tárgynyereményekért 

• A kisebb nyereményeket napközben, a nagyobb díjakat a konferencia végén fődíjként sorsoljuk ki a 

résztvevők között 

 

Kupon a résztvevőknek 

• Minden regisztrált résztvevő ajándék kuponokat kap, ha meglátogatja egy kiállító virtuális standját 

• A kupon a kiállító által meghatározott kedvezményre jogosítja a résztvevőt 

 

PR cikk 

• A konferencia honlapján megjelenő, a kiállító által készített PR cikk 

 

Hirdetés a konferencia kiadványában 

• A konferencia elektronikus kiadványában, mely tartalmazza az összes előadás absztraktját, egyoldalas 

hirdetési felületek 

 

Bronz fokozatú kiállítói csomag 
 

• kis méretű stand (3 pdf dokumentum, 1 honlapba ágyazott videó) 

• online networking és "privát tárgyaló" használata 

• kupon a résztvevőknek 

• 1 alap résztvevői jegy 

• Az bronz fokozatú csomag ára 100 000 forint.  

 

Az alábbiakon felül lehetőség van 25-30 perces promóciós előadás megtartására is, melynek költsége 

50 000 forint alkalmanként. 

Egész oldalas hirdetés megjelenítése a konferencia kiadványban oldalanként 50 000 forintért lehetséges. 

PR cikk megjelenítésére a honlapon 50 000 forintért lehetséges 

 

Áraink magyar forintban értendők és az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
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Jelentkező adatai 
cégnév  

székhely  

cégjegyzékszám  

adószám  

képviselő neve, beosztása  

kapcsolattartó neve, beosztása  

e-mail címe  

telefonszáma  

 

A kiválasztott szponzorációs csomag 
☐Bronz fokozatú támogatói csomag 100 000 forint + ÁFA 

Egyéb 

☐Promóciós előadás 50 000 forint + ÁFA 

☐Egész oldalas hirdetés a konferencia kiadványban 50 000 forint + ÁFA 

☐PR cikk 50 000 forint + ÁFA 

 

Határidők 
A támogató az alábbiakat végleges formátumban biztosítja (a kiválasztott megjelenéseknek 

megfelelően): 

2021. február 5-ig 

• előadás kitöltött adatlapja 

2021. február 5-ig 

• Standhoz feltöltendő pdf file-ok, beágyazandó videók, interaktív prezentációk, kupon 

• Kiadványba szóló hirdetés jpg formátumban 

2021. február 10-ig 

• Résztvevők adatai (név, e-mail, telefon) 

 

Fizetési határidők ütemezése 

• A támogatási összeg 30%-át aláírásakor, a számla kiállítását követő számított 8 napon belül 

• A fennmaradó 70%-ot a rendezvény után, legkésőbb a végszámla kiállítását követő 

számított 8 napon belül 
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A kiállítókkal megállapodást kötünk, amelyben valamennyi technikai és pénzügyi feltételt, 

részletet rögzítünk. A megállapodás előkészítéséhez, illetve aláírásához szükséges részleteket a 

jelentkezési lap leadása után egyeztetjük partnerünkkel. 

A cégszerűen aláírt jelentkezési lap megrendelésnek, egyben kötelezettségvállalásnak minősül, 

amely alapján a Smartopert Kft. jogosult kiállítani a támogatás összegét tartalmazó számlát. 

 

 

Kelt:  

 

 

Név:  

Beosztás: 

 

 


