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Welcome to Dental World!

Your smart move to the Central-Eastern European market
Dental World offers a unique opportunity as you are able to be faceto-face with your future dealers in the Central-Eastern European
region. What better way to build a relationship with a customer or
dealer than meeting them in person?
Get your clients from 10 countries, meet with international business
partners, establish a new perspective in Central-Eastern Europe!

Participating countries

Czech
Republic

Austria
Slovenia

Slovakia

Hungary
Croatia
Bosnia and
Herzegovina

Serbia

Ukraine

Romania

2018 - WHERE
DENTISTRY MEETS
More than 100 000 visitors from all over the world during the 17 years, hundreds of scientific lectures, international workshops, dental congresses and
thousands of successful deals at the exhibition stands - provided for you by
Dental Word. An international dental exhibition and postgraduate conference
visited by not only the local dentists, dental technicians, dental hygienists, and
salesmen, but the dental professionals and manufacturers of the neighbouring
countries. Three days to make new acquaintances, to learn and to teach new
methods, to buy useful and necessary instruments, to be more efficient under
increased competition.

Hungary - Taking the lead
Organized by Event Organizer Hungary, in partnership with the locally wellknown Dental Press Publisher, Dental Word provides you year-to-year with
new scientific research, and the best products from the dental manufacturers
and suppliers. Over 20 years of experience and organization skills of similar
international exhibitions adapted to the local environment gives us the knowledge to help every exhibitor to achive success. Supporting the selection of
your stands location, planning the design, picking the best promotion strategy
requires having competences that need daily practice. We offer individual
solutions for all our partners to get the best from their investment.

1. Registration
The application requires the full payment of the registration fee. The registration fee is independent from the size of the requested exhibition area. The
registration fee is 250 EUR for every exhibitor. The full payment of the registration fee entitles the exhibitors attendenc to the exhibition and includes
the publishing of the exhibitors location and contact details in the exhibitions
official newspaper, in the Today (3 volumes). On the official homepage of the
Dental World, the www.dentalworld.hu, we create an individual tab for every
exhibitor and upload detailed information about them (contact, location,
category, pictures of thier stand, represented manufacturers).

2. The rental fee includes the following services:
• The rent of the exhibition area during the entire exhibition (from 2018.
october 9 to 2018. october 13, covering the period of the construction,
operation and dismantling of the exhibition stand)
• Displaying the name and location of the registered exhibitor at multiple
locations at the exhibition.
• Security service on the nights of 10, 11, 12 October 2018.
• Parking spots for the exhibitors next to the exhibition building
• Free Wi-Fi

HUNGEXPO BUDAPEST FAIR CENTER
Exhib

itor’s
p

arkin

pavilion A

g area

nce

tra
En

3. Rental fee and construction
• The rental fee for the requested exhibition stand is 165 EUR/sqm
(minimum size 6 sqm).
Corner stand: +10% (2 sides open)
Head stand: +15% (3 sides open)
Peninsula stand: +20% (4 sides open)
3/a Rental fee without construction services
In case the exhibitor builds the exhibition stand on the rented empty
exhibition space on his own or with the services of other organizers or
stand builders, without the involvement of the Organizers constructor,
then only the payment of the rental fee (165 EUR/sqm) is required to be
paid. In case of requesting a corner stand, head stand or peninsula stand
the payment of the extra fee is still required to be paid. To maintain the
quality of the exhibition in the case of the exterior construction, the
basic requirement is to place the boundary walls, the carpet, and the
frieze lettering.
3/b Stand construction, power supply
The Hungexpo Zrt. sends a detailed offer for every exhibitor about the
all the available services connected to the exhibition.

4. Payment terms
The Applicant undertakes to pay the registration fee (250 EUR) within 8 days of sending the Application Form to the Organizer, and undertakes to pay the rental fee under the following conditions. Payment schedule: 50 % of the rental fee till 1st may 2018., 50% of the
rental fee till 15th july 2018.

5. Be an early-bird!
Don’t wait with your application till the last moment. Ensure that there is
enough time for the proper planning of your design. We offer exhibition
spaces and marketing services depending the exhibited products, the
market dominance, brand recognition and objective goals of the exhibitor. It is well-known that having a detailed strategy is necessary to be
efficient. Call our colleagues and apply now, so we can start to plan your
success.

DENTAL WORLD 2018
Sponsorship
Platinum sponsorship: 12 000 EUR
Gold sponsorship: 4000 EUR
Sponsorship: 1000 EUR
The logos of the platinum and gold sponsors will appear on the forthcoming advertisements until the event. The
logos of all the sponsors will appear in the program brochure, on billboards, on citylights, on the banners placed
in the lecture rooms at the events venue, and on the outsourced roll-ups.
Request a detailed quotation regarding the contents of the sponsorship package!

Workshop room rent/day (depends on capacity):

At the Dental World 2018 conference we offer you the opportunity to arrange training courses in workshop
rooms (capacity 25-45 person) in the exhibition area (pavilion A). The titles, lecturers, time and venue of the
workshops will be published in the program brochure and will appear on the www.dentalworld.hu webpage,
where we offer you a distinct subpage surface for more detailed presentation of the workshop.
For 1 hour (Thursday, Friday, Saturday) 
For 2 hours (Thursday, Friday, Saturday) 
For 1/2 day (Thursday, Friday, Saturday) 
For 1 day (Thursday, Friday, Saturday) 

160 EUR
260 EUR
320 EUR
480 EUR

Online banner advertisement on the www.dentalworld.hu home- and subpage
The right menu box on the event’s official website offers the place for advertisements. The renewed website
contains several, useful information for the visitors, so your advertisement will be in the centre of interest. The
advertisement can be presented in absolute form or in rotation.
Until 31 December 2018: 400 EUR (subpage), 800 EUR (home- and subpage)
Reserve your online surface to reach the visitors of the event as soon as possible!

MEDIA OFFER
Program booklet
Date of publication:
Deadline for advert.:
Size:
Technical information:
		
C2 advertisement:
C3 advertisement:

XVI. Nemzetközi Fogászati
Szakkiállítás és Konferencia

Dental World
handbook
2016. október 13–14–15.

Platina fokozatú szponzor:

HUNGEXPO Budapest Vásárközpont
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
www.dentalworld.hu
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Már mobilon is!
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13. Dental World!
A 109-es stand
Prof. dr. Windisch Péter fejlesztésû
„Tunnel kések”

Dr. Massironi féle váll-preparációs
kézimûszerek
és Dr. Mykhaylyuk féle zománcvésôk

DSS1CN és DSS2CN univerzális kürettek

1/2 page

250 EUR

back
cover
C4

Spread
420x297 mm
700 EUR

full page
210x297 mm
700 EUR

Today is the official newspaper of the exhibition with a size of A3. The Today preview will be published 3 weeks
before the Dental World exhibition and it will contain important information (news, actualities and special offers)
about the event. Today will be published as a separate newspaper during the 3 days of the exhibition. Our paper
offers opportunity for advertisement or review of your products and services and presentation of commercial
reports.

06 30 942 7560
www.harmonycom.hu
dental@harmonycom.hu
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landscape
175x127 mm

Mind a 9 db Gracey mûszer és
a parodontális szonda kiváltására
front, molaris és premolaris
fogfelszíneken egyaránt.
LAcZKó TAMÁS
FőSZERvEZő
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gével várják a látogatókat, melyet csak a
rendezvény idejére biztosítanak. Több ter
mék, innovatív eszköz hazai „premierjére” is
éppen a Dental Worldön kerül sor. A cégek
jól felkészült szakemberei színvonalas is
meretterjesztő tevékenységükkel is hozzájá
rulnak e továbbképző rendezvény eredmé
nyességéhez.
2013ban ismét megrendezésre kerülnek
a tavalyi népszerű programjaink, így töb
bek között már negyedik alkalommal tartjuk
meg a fogtechnikustanulók versenyét. E
megmérettetéssel arra szeretnénk felhívni
a figyelmet, hogy mennyire fontos a fo
gászatban az orvosi tevékenység mellett a
megfelelő szakmai háttér, melyet a fogtech
nikusok nyújtanak igényes munkájukkal.
A kiállítás minden napján megjelenik a
díjmentes today – friss szakmai hírekkel,
napi aktualitásokkal, exkluzív riportokkal
és egyéb programlehetőségek kínálatával.
A kiadványban olvashatók a cégek aznapi,

kedvezményes akciói is, ezért fel
hívjuk a látogatók figyelmét, hogy
keressék, olvassák mindhárom nap
folyamán a todayt! Idén először
nagyszabású nyereményjátékot is
szervezünk a Dental World kiállítás
ideje alatt. Mindenki számára vonzó,
a mindennapi életben is szívesen
látott nyereményeket sorsolunk ki
– több mint 3 millió Ft értékben – a
három nap látogatói között.
A 13. Dental World első napján szeretet
tel köszöntünk mindenkit, aki a fogászati
szakma „nagy találkozójára” eljött. Bízunk
abban, hogy valamennyi látogatónk elége
detten, gyarapodott tudással, új ismeretek
kel távozik majd, és a kiállítás kedvezményes
vásárlási lehetőségeit is sikerül – igényeinek
megfelelően – kihasználnia!
„HÁROM NAP A FOGÁSZAT SZOLGÁ
LATÁBAN!” – a 13 évvel ezelőtt megfogal
mazott mottónkkal kívánok a rendezők és
a szervezők nevében a mindennapok során
is felhasználható sikeres továbbképzést, va
lamint sok újdonságot bemutató, érdekes,
izgalmas kiállítást.

full page:
inside
210x297
mm
1/1 page
500 EUR

Advertising in the Today newspaper

Platina fokozatú szponzor:

Arany fokozatú szponzorok:

A fogorvoslás legfontosabb szereplői – a
fogorvosok, a fogtechnikusok, a szájhigié
nikusok, a fogászati asszisztensek, valamint
a gyártók és a forgalmazók – már tudják,
hogy az immár tizenharmadik alkalommal
megrendezésre kerülő Dental World Nem
zetközi Továbbképző Konferencia és Fogá
szati Szakkiállítás egy helyszínen, mindössze
három nap alatt, rendkívül sok lehetőséget
kínál a szakmai igényeik kielégítésére.
Az idén már harmadik alkalommal két csar
nokban elhelyezett, külföldi mintára épülő
kiállítás, show, valamint a széles körű prog
ramsorozat igyekszik „felölelni” e tudomány
legfontosabb és állandó fejlődés alatt álló
szakterületeit. Ebben az esztendőben közel
200 kiállító cég jön el legújabb termékeivel a
Dental Worldre, így az érdeklődők rendkívül
széles kínálattal találkozhatnak.
A továbbképző konferenciákon több akk
reditált előadás, tanfolyam, szimpózium és
workshop között válogathat kiki az érdek
lődésének megfelelően. Ebben az évben is
találkozhatnak a legnépszerűbb programok
kal, így továbbképző előadásokkal, konfe
renciákkal, gyakorlati kurzusokkal, ahol a
megjelentek a napi gyógyítómunkájuk so
rán is jól hasznosítható, „kézzelfogható” tu
dáshoz juthatnak.
A szakkiállításon a cégek az idén is bemu
tatják a legkorszerűbb termékeiket, beren
dezési tárgyaikat, eszközeiket, anyagaikat,
és olyan kedvezményes vásárlás lehetősé

10th September 2018
25st August 2018
80-100 pages 210x297 mm.
cut size: 210x297 mm, screen: 60 lines/cm (150 LPI), printing method: ofset,
color.
650 EUR (inside first cover)
650 EUR (inside back cover)

2013.10.16. 14:23
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1/1 page
bleed,
layout

layout
265x392 mm

400 EUR

1650 EUR

265x155 mm

full page
297x420
mm

1450 EUR

back cover
(C4)

1980 EUR

portrait
130x392 mm
1/2 page

portrait
130x188,5
mm
landscape
265x92 mm

1/4

landscape
265x188,5
900 EUR

portrait
1/3 85x392 mm
portrait landscape
265x124
mm
1/3
landscape
565 EUR

1/4

435 EUR

stripe

265x43
mm

265x59
mm

235 EUR
1/8 landscape

There is opportunity to place supplement in the daily issues of today.
Price for 1 day: 240 EUR, up to 30 grams weight limit.
Price for 2 days: 420 EUR, up to 30 grams weight limit.
Price for 3 days: 565 EUR, up to 30 grams weight limit.

Stripe ad that is
visible on every
page, on the
bottom,
except on the
1/1 page bleed
advertisements
335 EUR

300 EUR
1/6 landscape

Number of copies per day: 2000
You can request an individual offer for
orders above the weight limit!

FIXED SPACES OF HUNGEXPO
BB

BILLBOARD
504X238 CM

CL

CITYLIGHT
117X175 CM

Billboard 4 pc

Citylight 8 pc

Thursday, friday, saturday
Price: 500 EUR/pc

1

WELCOME BOARD
500x180 CM

WELCOME BOARD
300x200 CM

1/G – PAVILION „G”
WELCOME BOARD 1 pc

Thursday, friday, saturdayt
Price: 150 EUR/pc

2/F – PAVILION „F”
WELCOME BOARD 1 pc

Thursday, friday, saturdayt
Price: 400 EUR

Thursday, friday, saturdayt
Price: 400 EUR

HUNGEXPO – BUDAPEST
5/ Signage map
GRAFIKAI
550X180TÉRKÉP
CM

4

WELCOME BOARD
250X180 CM

2

WELCOME BOARD

ROLL-UP OUTPLACEMENT

• 1 pc 100 EUR, • 3 pc 250 EUR, • 5 pc:
P

B

5 – GATE III - WELCOME PA
BOARD 1 pc

4 – GATE II - WELCOME
BOARD 1 pc

X
Thursday, friday,
saturdayt
Price: 800 EUR

Thursday, friday, saturdayt
Price: 300 EUR
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Extra discount: 5 appearance x
100 EUR = 500 EUR 400 EUR.
(The roll-ups can be placed at the
restaurants in the exhibition hall,
and at the passage area)
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DISCOUNTED MEDIA PACKS

Smart

• Supplement in one daily issue of Today
• Dental World subpage advertisement

WWW.DENTALWORLD.HU

Dental World
Budapest Hungary
Október 13–14–15

6

pack

• Coupon booklet 1/3 page advertisement
• Today preview 1/6 page advertisement

Media value:

AKCIÓS KUPONFÜZET

950 EUR

DW APP

DW APP

450 EUR

Today
landscape
265x59 mm

landscape
185x50 mm

A RENDEZVÉNY FŐSZPONZORA:

Discounted price:

Coupon
booklet

+ supplement

1/3 page

ARANY FOKOZATÚ SZPONZOROK:

DW2016 kuponfuzet.indd 1

1/6 landscape

dentalworld.hu

2016. 09. 29. 17:49

DR. IHDE DENTAL – KOS IMPLANTÁTUMOK
•
•
•
•
•
•
•

16 különböző méret
9 fajta implantátum
4 fajta párhuzamosíthatóság
innovatív protetika – akár Straumann kompatibilis fejjel (KOS E)
professzionális műszertálca személyre szabható sebészeti kiegészítőkkel
fúróstoppos, 55 %-kal kevésbé melegedő fúrók
M. I. L. = minimalinvasive implantológia

KOS X ÉS KOS XB

Már bevált egyfázisú implantátumaink
mostantól megnövelt fejjel is rendelhetőek
egyenes és hajlítható kivitelben.

Optimal
pack

IMPLANTÁUM RENDSZERÜNKET KIPRÓBÁLÓ ÚJ ÜGYFELEINKNEK
3 DB IMPLANTÁTUMOT ADUNK TÉRÍTÉSMENTESEN!
Az akció visszavonásig érvényes, részleteiről
érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:
Sofortimplant Egészségügyi Kft. H–9400 Sopron, Botond u. 4.
tel.: +36 70 36 40 600 fax: +36 70 900 3518 email: sofortimplant@gmail.com
web: www.ihdedental.hu

• Coupon booklet 1/2 page advertisement
• Today preview 1/4 page advertisement
• Pr article in one daily issue of Today

• Supplement in one daily issue of Today
• Dental World subpage advertisement

WWW.DENTALWORLD.HU

Dental World
Budapest Hungary
Október 13–14–15

6

Media value:

AKCIÓS KUPONFÜZET

1200 EUR

Coupon booklet
fekvő
185x125 mm

+ supplement
dentalworld.hu

A RENDEZVÉNY FŐSZPONZORA:

1/2 page

Discounted price:

DW APP

750 EUR

ARANY FOKOZATÚ SZPONZOROK:

DW2016 kuponfuzet.indd 1

1/4 page

2016. 09. 29. 17:49

DR. IHDE DENTAL – KOS IMPLANTÁTUMOK
•
•
•
•
•
•
•

Today

1/4
page

DW APP

portraint
130x188,5
mm
landscape
265x92 mm

16 különböző méret
9 fajta implantátum
4 fajta párhuzamosíthatóság
innovatív protetika – akár Straumann kompatibilis fejjel (KOS E)
professzionális műszertálca személyre szabható sebészeti kiegészítőkkel
fúróstoppos, 55 %-kal kevésbé melegedő fúrók
M. I. L. = minimalinvasive implantológia

KOS X ÉS KOS XB

Már bevált egyfázisú implantátumaink
mostantól megnövelt fejjel is rendelhetőek
egyenes és hajlítható kivitelben.

IMPLANTÁUM RENDSZERÜNKET KIPRÓBÁLÓ ÚJ ÜGYFELEINKNEK
3 DB IMPLANTÁTUMOT ADUNK TÉRÍTÉSMENTESEN!
Az akció visszavonásig érvényes, részleteiről
érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:
Sofortimplant Egészségügyi Kft. H–9400 Sopron, Botond u. 4.
tel.: +36 70 36 40 600 fax: +36 70 900 3518 email: sofortimplant@gmail.com
web: www.ihdedental.hu

Premium
pack

• Coupon booklet 1/2 page advertisement
• Today preview 1/2 page advertisement
• Pr article in one daily issue of Today
• Supplement in one daily issue of Today

• Dental World home-, subpage advertisement
• Sponsor logo appearing in image advertisements
• 2 pc Roll-ups put out in „A” pavilion

WWW.DENTALWORLD.HU

6

Dental World
Budapest Hungary
Október 13–14–15

AKCIÓS KUPONFÜZET

Media value:

2400 EUR

DW APP

Discounted price:

1500 EUR

+ supplement

A RENDEZVÉNY FŐSZPONZORA:

DW APP

ARANY FOKOZATÚ SZPONZOROK:

DW2016 kuponfuzet.indd 1

Coupon
booklet
landscape
185x125 mm

2016. 09. 29. 17:49

DR. IHDE DENTAL – KOS IMPLANTÁTUMOK
•
•
•
•
•
•
•

16 különböző méret
9 fajta implantátum
4 fajta párhuzamosíthatóság
innovatív protetika – akár Straumann kompatibilis fejjel (KOS E)
professzionális műszertálca személyre szabható sebészeti kiegészítőkkel
fúróstoppos, 55 %-kal kevésbé melegedő fúrók
M. I. L. = minimalinvasive implantológia

1/2 page
KOS X ÉS KOS XB

Már bevált egyfázisú implantátumaink
mostantól megnövelt fejjel is rendelhetőek
egyenes és hajlítható kivitelben.

IMPLANTÁUM RENDSZERÜNKET KIPRÓBÁLÓ ÚJ ÜGYFELEINKNEK
3 DB IMPLANTÁTUMOT ADUNK TÉRÍTÉSMENTESEN!
Az akció visszavonásig érvényes, részleteiről
érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:

Sofortimplant Egészségügyi Kft. H–9400 Sopron, Botond u. 4.
tel.: +36 70 36 40 600 fax: +36 70 900 3518 email: sofortimplant@gmail.com
web: www.ihdedental.hu

dentalworld.hu

Today
landscape
265x188 mm
1/2 page

Costumize your package, ask for a quote! • There is no VAT on advertising for EU countries.

Roll-Up
put out

INTERNATIONAL PARTNERS

Dental System

™

oldás, amely egyre csak erősebbé válik
Névtelen-1 1

2012. 04. 13. 15:51:09

mi modelleket közvetlenül az intraorális felvételek alapján – TRIOS ® és más gyártó esetén is.
mmodelleket vagy különböző szekcionált modelleket egyenesen a modellkészítő gépek által

Lenyomat- és modellszkenner minden laboratórium számára

Event Organizer Hungary Ltd.

A D800 szkenner két 5,0 MP-es kamerája nagy pontossággal rögzíti
a textúrákat és a rajzolt jelöléseket is. A gyors és robusztus D700 a
nagy termelékenység szolgálatában áll, a D500 pedig a CAD/CAM
rendszerekhez való gyors hozzáférést segíti.

Nem csak híd implantátumok

1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9.
Phone: +36-1-202-2994, fax: +36-1-202-2993
E-mail: info@dental.hu

Virtuálisan megtervezheti a teljes fogsort fogínyvonallal, fogakkal és implantátumrögzítőkkel. A fogsortervező, a New Abutment
Designer™ fejrésztervező, a fogvisszaépítés, a szekunder teleszkópok és az ortodontikus kiegészítők mellett számos további újdonság várja.

TRIOS® Inbox & 3Shape Communicate™

A Dental System™ része a fogászati klinikai TRIOS ® rendszerekhez
való ingyenes csatlakozási megoldás is, így a laboratóriumok közvetlenül fogadhatják a szkennelt lenyomatokat. Intelligens kommunikációs eszközök segítik a fogorvossal való együttműködést.

www.dentalworld.hu

Keressen minket a IDS 4.2 N090-ös standján!
Lássa élőben innovatív termékeink
teljes palettáját!

PaX-Primo

Mediapartners:

