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A Dental World több mint két évtizede a 
legnagyobb fogászati kiállítás a közép-ke-
let-európai régióban. A 2023-as lesz a 23. 
alkalom, hogy megrendezésre kerül az 
esemény. A háromnapos kiállítás 12 000 
négyzetméteren terül el, mintegy 10 000 
látogatónak és 150 kiállítónak ad otthont, 
akik 40 országból látogatnak hozzánk.

A határok kiterjesztése
 
Egy nemzetközi fogászati kiállítás és konfe-
rencia, amelyen nem csak helyi fogorvosok, 
fogtechnikusok, szájhigiénikusok és keres-
kedők vesznek részt, de a környező orszá-
gokból is érkeznek fogászati szakemberek 
és gyártók. Három nap, ami az új ismertsé-
gekről, új technikák tanításáról és tanulásá-
ról, valamint hasznos és elengedhetetlen 

eszközök beszerzéséről szól, de ezen kívül 
arról is, hogyan válhatunk hatékonyabbá a 
növekvő verseny mellett. Több mint 150 000 
látogató a világ minden tájáról az elmúlt 
22 év alatt, tudományos előadások százai, 
nemzetközi workshop-ok, fogászati kong-
resszus és nyélbe ütött üzletek ezrei a kiállí-
tás standjainál – ezek a sikerünk alapjai.

Magyarország – átvesszük a vezetést 
Európában

Európa legkiemelkedőbb fogászati köz-
pontja Magyarország – mondták a Medi-
cal Tourism „Értéket Kereső Fogyasztók”.
A Dental World arra törekszik, hogy fel-
erősítse ezt a trendet és igyekszik bizonyí-
tani a világnak a méltányos részesedését 
ebben a folyamatban.

Dental World –  
Bővülő lehetőségek a közép-kelet-európai piacon
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Kelet-Közép-Európában mintegy 50 000 fo-
gászati rendelő található, és Magyarország-
gal a közepén, a Dental World egy kimagasló 
esemény páratlan lehetőségét biztosítja. A 
Dental World Kiállítás és Kongresszus 2001-
ben alakult azzal a céllal, hogy támogassa a 
javuló egészségügyet a térségben – fókusz-
ban a fogászattal. Az elmúlt 22 évben a kiál-
lítás fokozatosan gazdagodott és fejlődött, a 
szakmai programok és konferenciák témái 
és számai is folyamatosan bővültek.

Közép-kelet-európai központ a márkák-
nak és a tudásnak

A Dental World kiterjed a nemzetközi pi-
acra is: egyre több és több külföldi kiállító 
mutatja be a szolgáltatásait és terméke-
it Budapesten, minden évben. A Dental 
World ideális hely a gyártók számára, hogy 
növeljék eladásaikat, új kapcsolatokat lé-
tesítsenek, bemutassák termékeiket és 
szolgáltatásaikat, kereskedőkkel és jövő-
beli partnerekkel találkozzanak, ezen kí-

vül személyesen megismerhetik a térség 
szakembereit is.
A konferencia programtára széles körben 
kínál témákat a fogászati szakembereknek. 
Az Esztétika, a Microworld, a Digitális Fogá-
szat, az Ortodoncia, az Endodoncia, és az 
Implantológia Kongresszusokat mind angol 
nyelven tartják, mivel az előadásokon nem-
zetközi szinten ismert előadók mondják el 
ismereteiket. Ezen felül további 7 kongresz-
szus szól magyar nyelven, melyeken főként 
fogászati asszisztenseknek, szájhigiéniku-
soknak, fogtechnikusoknak és fogorvos-
tan-hallgatóknak címzett előadások van-
nak. Interaktív kurzusok szintén találhatók 
a kiállításon, mivel minden évben 25-30 sze-
minárium/workshop segíti a résztvevőket, 
hogy az elméleti tudásuk mellett, gyakorlati 
készségre is szert tegyenek.
Továbbá számos érdekes eseményt kínál 
a Dental World: élő műtétek, élő bemuta-
tók, „Speaker’s corner”, Magyar Fogászati 
Díj átadó, és egy társas esti esemény is 
várja a látogatókat.
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LÁTOGATÓK
Konferencia & kiállítás

látogatói

A legtöbb látogató az alábbi  
öt országból érkezik:

Látogatói elégedettségi felmérés

Látogatók megoszlása 
szakma szerint

10 250 
Résztvevő

40
Ország

3%  Fogorvostan-  
hallgatók

5% Szájhigiénikusok  

12% Kereskedők

14% Fogtechnikusok  

18% Gyártók

48% Fogorvosok

Magyarország Románia Szlovákia Szerbia Ukrajna

2,5
nap

Átlagosan tervezett  
tartózkodási idő

89% 90%
Nagyon elégedett vagy elégedett 

a rendezvénnyel
Tervezi, hogy a  

Dental World 2021-en is részt vesz
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3%  Fogorvostan-  
hallgatók

5% Szájhigiénikusok  

12% Kereskedők

14% Fogtechnikusok  

18% Gyártók

48% Fogorvosok

KONFERENCIA

15
Konferencia

60
Nemzetközi

előadó

20
Workshop

Élményhelyszínek
a látogatók számára díjmentesek

60
Magyar 
 előadó

Konferencia számokban

Live Demo Élő műtét Speaker’s Corner 5



Szponzorációs felületek23
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Szponzoráció23

A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák. 7

EZÜST – (Bronz csomag) + Programfüzet 1/2 oldal, 1/2 kuponfüzet hirdetés  350 000 Ft
Az ezüst fokozatú támogató LOGÓJA megjelenik a különböző programfüzetekben, előzetesen kiadott nyomtatott 
kiadványokban, e-journal magazinokban, weboldalon a támogatói logósorban a rendezvény előtti időtartamban, to-
vábbá a rendezvény helyszínén kihelyezett táblákon, a főbejáratnál kihelyezett plakátokon és hirdetéseken.

BRONZ  200 000 Ft
A bronz fokozatú támogató LOGÓJA megjelenik a különböző programfüzetekben, előzetesen kiadott nyomtatott 
kiadványokban, e-journal magazinokban, weboldalon a támogatói logósorban a rendezvény előtti időtartamban, to-
vábbá a rendezvény helyszínén kihelyezett táblákon, a főbejáratnál kihelyezett plakátokon és hirdetéseken.

ARANY – (Ezüst csomag) + Programfüzet 1/1 oldal, LED felületek, kongresszus kapuk  500 000 Ft
Az arany fokozatú támogató LOGÓJA megjelenik a különböző programfüzetekben, előzetesen kiadott nyomtatott 
kiadványokban, e-journal magazinokban, weboldalon a támogatói logósorban a rendezvény előtti időtartamban, to-
vábbá a rendezvény helyszínén kihelyezett táblákon, a főbejáratnál kihelyezett plakátokon és hirdetéseken.

ARANY+ (Arany csomag) + 30 mp spot a LED felületeken, kongresszusi terem logó 800 000 Ft
Az arany+ fokozatú támogató LOGÓJA megjelenik a különböző programfüzetekben, előzetesen kiadott nyomtatott ki-
adványokban, e-journal magazinokban, weboldalon a támogatói logósorban a rendezvény előtti időtartamban, továbbá 
a rendezvény helyszínén kihelyezett táblákon, a főbejáratnál kihelyezett plakátokon és hirdetéseken.
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E-car show – szponzoráció23

Az elektromos autózás jelene, jövője
„Mindig azt mondom, hogy early adopterek vagyunk! 
Senki sem született azzal a tehetséggel, hogy akkor most 
e-autót gyárt vagy elektromos töltőt telepít. A belsőégé-
sű autók kora is szép lassan ért el bennünket, benzinku-
tat sem találhattunk az első körben mindenütt.”

Szíjártó Gábor 

E-car show
2018-ban debütált az E-car Show a Dental World 
rendezvényén, ahol Smart-tól egészen az i8 Road-
ster-ig mutattuk be az elektromos autók széles vá-
lasztékát. Lehetőség volt tesztautó vezetésére is. 
2023-ban nagyobb alapterületen, közel 300 m2-en 
mutatjuk be az idei évi új modelleket, valamint a leg-
keresettebb típusokat is. 

200 000 Ft 300 000 Ft 500 000 Ft

1.  csomag
2.  csomag

3.  csomag

• 1-2 db autó bemutatása
• LED fal hirdetés 10 mp
• Today magazin  

1/8 hirdetés - 1 db
• Logo elhelyezés
• Roll-up megjelenés
• Teszt vezetés

• 2-4 db autó bemutatása
• LED fal hirdetés 20 mp
• Today magazin  

1/6 hirdetés - 2 db
• Logo elhelyezés
• Roll-up megjelenés
• Szórólap elhelyezés
• Teszt vezetés

• 3-5 db autó bemutatása
• LED fal hirdetés 30 mp
• Today magazin 1/4 

hirdetés - 2 db
• Pr cikk elhelyezés
• E-car show weboldalán 

interjú/cikk elhelyezés
• Ezüst fokozatú szponzor
• Logo elhelyezés
• Roll-up megjelenés
• Szórólap elhelyezés
• Teszt vezetés

A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.



Kedvezményes médiacsomagok

20

-40%-35% -45% -50%
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Ingyenes felületek STANDARD CSOMAG SMART CSOMAG OPTIMAL CSOMAG PREMIUM CSOMAG

Élő műtét 4 4 4 4

Speaker’s corner 4 4 4 4

Live Demo 4 4 4 4

Hirdetési felületek

Plazmatévé, Ledfal Logó megjelenés 30 mp spot 2x30 mp spot 4x30 mp spot

Roll-up kihelyezés – 1 db 2 db 3 db

Kiadványok

Programfüzet (A4) 1/4 oldal 1/2 oldal 1/2 oldal 1/1 oldal

Kuponfüzet (A5) 1/2 oldal 1/2 oldal 1 oldal 2 oldal

Today magazin (A3) 1/4 oldal, PR cikk 1/3 oldal, PR cikk 1/2 oldal, PR cikk A4 oldal, PR cikk

Online felületek

Bannerhirdetés – 1 db 2 db 3 db

Kiállítói katalógus 4 4 4 4

Dental World e-journal (A4) 1 db 2 db 3 db 5 db

Today online PR cikk, kupon 4 4 4 4

Csomagok árai 350 000 200 000 Ft 580 000 350 000 Ft 900 000 495 000 Ft 1 375 000 675 000 Ft

A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.9
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Hirdetési felületek23

Több helyen, több Led felület várja a látogatókat 
a rendezvény kiemelt helyszínein, a bejáratnál, a 
díjmentes kávézóban és egyéb élményhelyszíneken.

Megjelenés: 30 mp hosszú videó elhelyezése a fenti 
felületeken 100 000 Ft a 3 napra.

Roll-up kihelyezés 3 napra

Kongresszusi táska

Mutassa meg termékét, akcióját, logóját a kiállítási térben!

• 1 db kihelyezés 30 000 Ft,  
• 3 db kihelyezés 75 000 Ft,
•  5 db kihelyezés esetén
Extra kedvezmény: 5 megjelenés x 30 000 Ft  =  
150 000 Ft helyett csak 100 000 Ft.
(A roll-upok elhelyezhetők a kiállítási csarnokban található 
éttermekben és a rendezvény folyosón.)

Lehetőség van a kongresszusi táskában maximum A4-es  
méretben szórólap elhelyezésére. A Dental World-re érkező 
minden kongresszusi résztvevő megkapja. 

1 db A4-es szórólap: 175 000 Ft/3 nap (10 grammig)
Reklám toll: 100 000 Ft/3 nap
Jegyzettömb: 100 000 Ft/3 nap

LED TV, LedFal

A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák. 10



 Várható megjelenés:  2023. március 16. 
  
 Kész hirdetés leadása:  2023. március 1-ig 
  
 Méret:  40 oldal 210x297 mm.

 Technikai tudnivalók:   vágott méret: 210x297 mm,  
rácssűrűség: 60 vonal/cm (150 LPI),  
nyomás: íves ofszet, színes.

belső
1/1 oldal

kifutó

kifutó:
210x297 mm

250 000 Ft 1/2 oldal

fekvő
175x127 mm

135 000 Ft

Oldalpár
420x297 mm

350 000 Ft

hátsó
borító

B4

kifutó
210x297 mm

350 000 Ft

A Dental World Előzetes Programfüzete bemutatja a 
konferencia programjait, illetve az előadókkal készült interjúk 
is színesítik a kiadványt. Minden lényeges információt tartalmaz 
a nyitva tartástól a parkolásig, a workshop programoktól az 
előadók bemutatásáig.

Megjelenés: országosan terjesztve, március közepén.

B2-B3
1/1 

belső 
borító

kifutó:
210x297 mm

300 000 Ft

Nyomtatott kiadványok23

A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.11



 Várható megjelenés:  2023. június 14.

 Kész hirdetés leadása:  2023. június 1-ig

 Méret:  100 oldal 210x297 mm.

 Technikai tudnivalók:   vágott méret: 210x297 mm,  
rácssűrűség: 60 vonal/cm (150 LPI),  
nyomás: íves ofszet, színes.

belső
1/1 oldal

kifutó

kifutó:
210x297 mm

250 000 Ft 1/2 oldal

fekvő
175x127 mm

135 000 Ft

Oldalpár
420x297 mm

350 000 Ft

hátsó
borító

B4

kifutó
210x297 mm

350 000 Ft

A Dental World Programfüzete részletesen bemutatja a 
konferencia, a workshop és a live demo programokat. Nemzetközi 
és hazai előadókkal készült interjúk mutatják be az aktuális év 
fő témáit, fókuszát. Minden lényeges információt tartalmaz a 
nyitva tartástól a parkolásig, a kreditpontok megszerzéséig.

Megjelenés: országosan terjesztve, júniusban.

B2-B3
1/1 

belső 
borító

kifutó:
210x297 mm

300 000 Ft

Nyomtatott kiadványok23

A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák. 12



Nyomtatott kiadványok

 Várható megjelenés:  2020. szeptember 10.
 
 Kész hirdetés leadása:  2020. augusztus 25-ig 
  
 Várható terjedelem:  128 oldal 210x297 mm.

 Technikai tudnivalók:   vágott méret: 210x297 mm,  
rácssűrűség: 60 vonal/cm (150 LPI),  
nyomás: íves ofszet, színes.

belső
1/1 oldal

kifutó

kifutó:
210x297 mm

250 000 Ft 1/2 oldal

fekvő
175x127 mm

135 000 Ft

Oldalpár
420x297 mm

350 000 Ft

hátsó
borító

B4

kifutó
210x297 mm

350 000 Ft

Idén második alkalommal megjelentetjük a Dental World 
Journalt, mely a nemzetközi kongresszusokon előadó 
szakemberek cikkeit mutatja be, tematikus elrendezésben. 

Megjelenés: országosan terjesztve, augusztus közepén

B2-B3
1/1 

belső 
borító

kifutó:
210x297 mm

300 000 Ft

 Várható megjelenés:  2023. augusztus 14.
 
 Kész hirdetés leadása:  2023. augusztus 1-ig 
  
 Várható terjedelem:  128 oldal 210x297 mm.

 Technikai tudnivalók:   vágott méret: 210x297 mm,  
rácssűrűség: 60 vonal/cm (150 LPI),  
nyomás: íves ofszet, színes.

23
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 Várható megjelenés:  2020. október 8.

 Kész hirdetés leadása:  2020. szeptember 24-ig

 Várható terjedelem:  40 oldal 210x297 mm.

 Technikai tudnivalók:   vágott méret: 210x297 mm,  
rácssűrűség: 60 vonal/cm (150 LPI),  
nyomás: íves ofszet, színes.

 

1 db 1/2 oldal hirdetés 40 000 Ft
2 db 1/2 oldal hirdetés 35 000 Ft/db
3 db 1/2 oldal hirdetés 30 000 Ft/db

B2-B3
1/1 

belső 
borító

kifutó:
148x210 mm

100 000 Ft1/2 oldal

fekvő
125x90  

mm

hátsó
borító

B4

kifutó
148x210 mm

200 000 Ft

A kuponfüzetben megtalálhatók a kiállítók egyedi akciói, 
melyek a rendezvény alatt érvényesek. Helyezze el Ön is 
hirdetését, és növelje standjának látogatottságát!

Megjelenés: országosan terjesztve, szeptemberben.

Nyomtatott kiadványok

 Várható megjelenés:  2023. szeptember 19.

 Kész hirdetés leadása:  2023. szeptember 8-ig

 Várható terjedelem:  40 oldal 148x210 mm.

 Technikai tudnivalók:   vágott méret: 148x210 mm,  
rácssűrűség: 60 vonal/cm (150 LPI),  
nyomás: íves ofszet, színes.
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1/1 oldal 
kifutó

B4 
(hátsó 
borító)

kifutó
297x420 mm
495 000 Ft

B4
297x420 mm
650 000 Ft

210x297
mm

350 000 Ftborító- 
hirdetés

lapfej, 

 

vezércikk 
melletti hir-
detés

lapfej
105x66 mm

vezércikk 
mellett

62x162 mm

170 000 Ft

265x155 mm 

495 000 Ft

álló  
130x392 mm

fekvő 
265x188,5 mm

320 000 Ft
1/2 oldal

álló 
85x392 mm

fekvő 
265x124 

mm 
220 000 Ft

álló 
130x188,5 mm

fekvő 
265x92 mm 

180 000 Ft
1/4 fekvő

1/4 
álló

1/3 
álló

1/3 fekvő

A4
felület

A Today a kiállítás hivatalos napilapja, mérete: A3.

A Today előzetes már a Dental World idő pont ja előtt 3 héttel el ké szül, eb ben a ren dez vény re szó ló fontos  
in for má ci ók (hírek, aktualitások, akciók) talál ha tók. A Today a rendezvény alatt, önálló újságként 
jelenik meg. Lapunk Ön nek is le he tő sé get kí nál hir de tés re, ter mé keinek,  
szol gál ta tá sainak az is mer te té sé re, valamint rek lám ri por tok meg je le ní té sé re.

  Megjelenés:  2023. szeptember 19. (előzetes) 
  2023. október 12-13-14. (napi számok)

 Kész hirdetés leadása:  2023. szeptember 8-ig (előzetes) 
  2023. szeptember 29-ig (napi számok)
  
 Várható terjedelem:  24-32 oldal 297x420 mm.
 Technikai tudnivalók:   vágott méret: 297x420 mm,  

rácssűrűség: 60 vonal/cm (150 LPI),  
nyomás: íves ofszet, színes.

Behúzások árai:
Today előzetes: 7500 db országosan.
Ára: 250 000 Ft, 20 g súlyhatárig. 

Today napi: 1500 db naponta.
1 nap 95 000 Ft, 30 g súlyhatárig. 
2 nap 150 000 Ft, 30 g súlyhatárig
3 nap 195 000 Ft, 30 g súlyhatárig

Nyomtatott kiadványok23

A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.

3+1
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A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.

 Megjelenés:  2023. október 12-13-14.
 
 Kész hirdetés leadása:  2023. szeptember 29-ig 
  
 Várható terjedelem:  32 oldal 198x220 mm.

 Technikai tudnivalók:   vágott méret: 198x220 mm,  
rácssűrűség: 60 vonal/cm (150 LPI),  
nyomás: íves ofszet, színes.

belső
1/1 oldal

kifutó

kifutó:
198x220 mm

350 000 Ft
1/2 

oldal

álló
99x220 mm

200 000 Ft

Oldalpár
396x220 mm

450 000 Ft

hátsó
borító

B4

kifutó
198x220 mm

450 000 Ft

A Dental World Látogatói Útmutató tartalmazza a legfontosabb információkat 
a kiállítás látogatói, a kongresszus és a  workshop résztvevői számára. Részletesen 
tájékoztat magyar és angol nyelven a szakmai programokról, valamint bemutatja 
a kiállítás térképét, továbbá abc-ben a kiállítók pontos elhelyezkedését.

Megjelenés: a kiállítás kongresszusi táskájába kerül elhelyezésre

B2-B3
1/1 

belső 
borító

kifutó:
198x220 mm

400 000 Ft

Nyomtatott kiadványok23
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Online bannerhirdetés
A rendezvény hivatalos honlapja kínálja a hirdetések 
elhelyezését. A megújult weblap számos hasznos információval 
várja a látogatókat, így az Ön hirdetése is valószínűleg a figyelem 
középpontjába kerül majd!

2023. december 31-ig:  200 000 Ft (főoldal)

Foglalja le mielőbb azt az online felületet, melyen eléri a 
rendezvény látogatóit!

Online kiállítói katalógus
Az online kiállítói katalógus tartalmazza a kiállítók adatait, 
standszámát, márkáit és termékkategóriáját. Az általa for-
galmazott gyártók neveit. Lehetőség van akciós kupon el-
helyezésére, valamint YouTube videó feltöltésére.

Kiállítók számára díjmentesen elérhető.

Today online csomag

• Banner a Today hírlevélben 
• Cikkmegjelenés a weboldalon

75 000 Ft

Online felületek23

Banner helye

A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
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23 Dental World e-Journal

1/2 
oldal

asztali nézet:
175x127 mm
mobilnézet: 
360x320 px

20 000 Ft

1/1
oldal

asztali nézet:
210x297 mm
mobilnézet: 
360x640 px

40 000 Ft

2/1
oldal

csak asztali 
nézet:

420x297 mm 

75 000 Ft

Megjelenések: 
2023/1 - 07. 04.
2023/2 - 07. 25.
2023/3 - 08. 23.
2023/4 - 09. 05.
2023/5 - 09. 19.
2023/6 - 10. 03.

Az e-Journal magazinjainkat országosan terjesztjük minden 
fogászati célcsoport számára, közel 10 000 e-mail címre, 
szakmabeliek részére elektronikus úton asztali és mobilné-
zetben egyaránt.

A magazin folyamatosan követi a rendezvény szakmai prog-
ramjának fejlődését, tájékoztat az előadások részleteiről.
Bemutatja az előadások tartalmát, interjút és szakcikkeket 
is jelentet meg.

A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
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Live Dental Show

Mutassa be élőben újdonságát, eljárását a megújult és újragondolt 
Implant Show-n.
A 100 fős nézőtér, a minőségi kivetítés, a rendezvényig folyamatosan 
áramló szakmai program ismertetők azt gondoljuk, kiváló lehetősé-
get biztosítanak a gyártók számára, hogy növeljék a termékük, tech-
nológiájuk, eljárásuk ismertségét és népszerűségét.
Kiállító partnereink számára díjmentes a részvétel, akár több 
napon is tarthatnak élő bemutatót!

Élményhelyszínek23

Live Demo tartása 

2023-ban a Semmelweis Ignác sugárútján kap helyet a Live Demo 
Stage program, ahol több témában tartanak előadást hazai és nem-
zetközi szinten elismert előadók is. Az előadások egy része gyakor-
lati témájú, melyet kamera segítségével élőben és nagy méretű ki-
jelzőn lehet majd nyomon követni az érdeklődőknek. A programok 
megtekintése díjmentes.
Kiállítók számára térítésmentesen biztosítjuk ezeket a mini-
színpadokat, mutassa be Ön is újdonságait, szakmai nóvumait! 

SPEAKER’S CORNER – tartson előadást Ön is!

Fejtse ki véleményét, ossza meg elképzeléseit egy-egy új fejlesztés-
ről, eszközről vagy eljárásról. A három nap folyamán sokszínű és vál-
tozatos programmal készül a Spea ker’s Corner.

Kiállítók számára díjmentes a részvétel.
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Workshop terem bérlés
Lehetőség van az emeleten kialakított workshoptermekben (15–100 
fős) képzési programok lebonyolítására. A workshopok címét, előadó-
it, időpontját és helyszínét közzétesszük a konferencia programfü-
zetében, valamint megjelentetjük a www.dentalworld.hu honlapon, 
ahol önálló aloldalként felületet biztosítunk a workshop részletesebb 
bemutatására is. A termek berendezettek (székek, elnöki asztal).

Workshopterem bérlésének az ára:
2 órára – szerda, csütörtök, péntek, szombat 100 000 Ft  
4 órára – szerda, csütörtök, péntek, szombat 145 000 Ft  
8 órára – szerda, csütörtök, péntek, szombat 195 000 Ft 

3 szék elrendezési mód közül van lehetősége választani:

Iskolapados „U” alak Színház

A teremhez az alábbi  
eszközöket biztosítjuk:
A terem berendezése a választott székelrendezéssel, előadói asztallal.
Visual technika: Led TV, 220 V kiállás.
(TV méretek: 50, 60, 65 coll LED TV, teremmérettől függően)
További prezentációs eszközök bérlése igény szerint lehetséges.

22
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Hirdetési lehetőségek a 
Hungexpo fix felületein

Passzázstábla 4 db
péntek, szombat

200 000 Ft/db

PASSZÁZSTÁBLA
488X187 CM

Citylight 12 db
péntek, szombat
50 000 Ft/felület

CITYLIGHT
117X175 CM

CLPB

FOGADÓTÁBLA
500x180 CM

1 FOGADÓTÁBLA
300x200 CM

3 FOGADÓTÁBLA
250X150 CM 5 FOGADÓTÁBLA

500X180 CM 6

1/G – „G” PAVILON  
FOGADÓTÁBLA 1 db

péntek, szombat
150 000 Ft/db

2/F – „F” PAVILON  
FOGADÓTÁBLA 1 db

péntek, szombat
150 000 Ft/db

4 – II-ES KAPU  
FOGADÓTÁBLA 1 db

péntek, szombat
100 000 Ft/db 

5 – III-AS KAPU  
FOGADÓTÁBLA 1 db

péntek, szombat
250 000 Ft/db
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Térkép

„G” pavilon fogadótábla

„F” pavilon fogadótábla

II-es kapu fogadótábla

III-as kapu fogadótábla

Óriásplakát

Citylight

1

1

3

3

5

5

6

6

PB

PBPBPBPBPB CL

CL

CLCLCL

CL CL
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BUDAPESTRE HOZZUK A NAGYVILÁGOT

A Hungexpo Zrt. Magyarország és a régió vezető kiállítás- és konferenciaszervező cége, 
amely 2021-ben szinte teljesen megújult.

Az 1967-ben alapított és 1990 októbere óta Zrt. formában működő Hungexpo a kezdetektől elkötele-
zetten és professzionálisan végzi szakkiállítások, vásárok szervezését belföldön és külföldön. Kiterjedt 
nemzetközi kapcsolatrendszerével, képviselői hálózatával ma már Közép-Kelet Európa meghatározó 
kiállítás- és konferenciaszervezője. Állandó kiállítási területének, a Budapest Kongresszusi és Kiállítási 
Központnak kereskedelmi célú értékesítése a cég működésének másik fontos alappillére.

A 2019-ben indult és 2021-ben lezárult revitalizációs program eredményeképpen a főváros egy 21. 
századi kiállítási és konferencia helyszínnel gazdagodott, amely tovább erősíti a Hungexpo piacvezető 
szerepét itthon és a régióban.

A Hungexpo 2005-ös privatizációja új fejezetet nyitott a cég életében. Az új tulajdonos, a francia GL 
events cégcsoport nemcsak a terület fejlesztését vállalta, hanem megnyitotta az utat olyan hatalmas 
nemzetközi konferenciák és kiállítások előtt, mint az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) kongresszu-
sa, az ENSZ mellett működő Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) éves közgyűlése, vagy a világ egyik 
legjelentősebb gasztronómia seregszemléjének, a Sirha-nak a megrendezése. Emellett 2016-ban Bu-
dapest és a Hungexpo adott otthont a nemzetközi szakácsverseny, a Bocuse d’Or európai döntőjének,
és a sor a következő években folytatódni fog.

A Hungexpo Zrt. 1999-ben szolgáltatási kategóriában elnyerte a legrangosabb hazai elismerést, a Nem-
zeti Minőségi Díjat. Ganczer Gábor vezérigazgató pedig a főváros kereskedelmi és turisztikai életében 
betöltött innovatív vezetői szerepének elismeréseként 2019-ben vehette át a Budapestért díjat. 

A megújult HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ európai színvonalú környezetet 
kínál a kiállítóknak, konferencia szervezőknek és a látogatóknak.

HUNGEXPO23
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Kattintson a képre
a HUNGEXPO
Revitalizációs és
Fejlesztési Projekt
megtekintéséhez:
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