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A továbbképző rendezvény célja, hogy több olyan, ma kiemelten fontos kérdést 
mutasson be mind elméleti, mind gyakorlati megközelítésben, melyek a fogászat 
vezető témái 2014-ben.
A szervező cég a korábbi években hasonló témákban már tartott sikeres kongresszu-
sokat (Update Implantologie, Dental Excellence, Szájhigiéné, Dental World), így ezek 
tapasztalatai, valamint a felmért igények ismeretében egy szélesebb körű, átfogóbb 
tematikával kerül megrendezésre VI. Upgrade Nemzetközi Kongresszus.
Az idei kétnapos programon neves hazai, valamint nemzetközi fórumokon is ismert 
és elismert szakemberek előadásait hallgathatják az érdeklődők, és különböző work-
shopokon, gyakorlati kurzusokon is gazdagíthatják ismereteiket.

Időpont: 2014. május 30–31.
Helyszín: SYMA Rendezvény és Kongresszusi Központ, 1146 Bp., Dózsa György út 1.

Önálló szakmai programok:
Endodontia • Implantológia • Lézer • Esztétika • Szájhigiénia • CAD/CAM

Workshop programok: Endodontia, esztétika, implantológia, lézer technológia a fogászatban, praxismenedzsment

Termékbemutatás: A rendezvénnyel egy időben tematikus, szakmai termékbemutató lesz.
Az implantológia elméleti, technológiai fejlődése, valamint az esztétika területén tapasztalható egyre növekvő elvárások következ-
tében az elmúlt évtized a lágy- és csontszövet sebészetének rohamos fejlődését eredményezte. Az endodontia fejlődése, a lézer-
technológiai újítások és az állandó szakmai változások, fejlesztések nyomonkövetése, illetve a mindennapi gyógyítómunka még 
eredményesebbé tétele érdekében a kongresszust kibővült tartalmakkal szervezzük meg.
E rendszerfüggetlen szakmai továbbképzéseken a jelentős fogászati gyártók is aktívan szerepet vállalnak. A program általában több-
féle gyakorlati kurzust, workshop-ot, valamint igen színvonalas szakmai előadásokat tartalmaz.
Szeretnénk felhívni partnereink figyelmét az alábbi – e konferenciával összefüggő – egyéb megjelenési lehetőségekre:
Mindkét napon lehetőség van – korlátozott számban – szakmai workshopok és gyakorlati kurzusok megtartására a rendelkezére álló 
4 kisteremben. A helyszínen, közvetlenül az előadótermek mellett megjelenési lehetőséget kínálunk különböző méretben a cégük 
számára, így a regisztráció idején, a szünetekben és az előadások után kiváló mód nyílik a szakemberekkel történő személyes, közvet-
len légkörű találkozásra.
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UPGRADE PROGRAMFÜZET:
Hirdetésleadás (előzetes): 2014. március 17-ig., Hirdetésleadás (részletes): 2014. április 14-ig.
B5 méretben, 4 színnyomással, hirdetés mérete: 165x235 mm
Oldalpár 330¥235 mm 145 000 Ft, 1/1 oldal 165¥235 mm 95 000 Ft,  
1/2 oldal 145¥102 mm 50 000 Ft

HIRDETÉS A WWW.UPGRADECONGRESS.HU WEBOLDALON
2014. június 30-ig: 30 000 Ft, 2014. december 31-ig: 45 000 Ft

VIDEÓREKLÁM A PLAZMATÉVÉ HÁLÓZATON
A rendezvényfolyosón (12 db), a csarnok központi éttermében (1 db) és egyéb frekventált területen láthatók, 
érhetők el a plazmatévék. Az elmúlt években egyre népszerűbb eszköznek bizonyultak, ahogy a technikai fejlődés 
miatt is egyre gyorsabb lett a videók, kisfilmek, reklámspotok vetítése. Az idei Upgrade Kongresszus alkalmat ad 
Önnek is, hogy kipróbálja ezt az új lehetőséget. A reklámfilm 2 napon át látható, folyamatos megjelenést biztosítva.

1 db spot rendelése esetén 40 000 Ft/30 másodperc/20 alkalom/nap
2 db spot rendelése esetén  75 000 Ft/30 másodperc/20 alkalom/nap
3 db rendelése esetén pedig  95 000 Ft/30 másodperc/20 alkalom/nap

Kiemelt hirdetési felületek:
Első belső-hátsó borító (B2-B3): 110 000 Ft,
Hátsó külső borító (B4): 125 000 Ft

WORKSHOP-TEREM BÉRLÉSE/NAP (szabad kapacitás függvényében): 
Az Upgrade 2014 konferencián lehetőséget biztosítunk a konferenciaépületben (C csarnok) kialakított maximum 
25–40 fős workshoptermekben képzési programok lebonyolítására. A workshopok címét, előadóit, időpontját 
és helyszínét közzétesszük a konferencia programfüzetében, valamint megjelentetjük a www.upgradecongress.hu 
honlapon, ahol önálló aloldalként felületet biztosítunk a workshop részletesebb bemutatására is. A termek be-
rendezettek (székek, elnöki asztal, vetítővászon, mérettől függően hangosítás, projektor, mikrofon).

Workshopterem bérlés ára:
1 napra (péntek vagy szombat)     120 000 Ft 
1/2 napra (péntek vagy szombat)    65 000 Ft 

Event Organizer Hungary Kft.
1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9.
Tel.: 06-1-202-2994, Fax: 06-1-202-2993
e-mail: info@dental.hu
www.upgradecongress.hu

SZPONZORÁCIÓ  
Platinafokozatú szponzoráció ára: 500 000 Ft
Aranyfokozatú szponzoráció ára: 200 000 Ft
A platina- és aranyfokozatú szponzorok logóját elhelyezzük a rendezvényig megjelenő image hirdetésekben. 
Minden szponzor logója megjelenik a programfüzetben és a rendezvény helyszínén, az előadótermekben kihe-
lyezett molinón, valamint a plazmatévé-hálózaton (15 db), roll-up elhelyezés, web oldalon történő megjelenés.
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Event Organizer Hungary Kft.
1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9.
Tel.: 06-1-202-2994, Fax: 06-1-202-2993
e-mail: info@dental.hu
www.upgradecongress.hu

Nemzetközi Fogászati Kongresszus

VI. UPGRADE 2014


