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•  ÉRJE EL HATÉKONYAN CÉLCSOPORTJÁT 
A 14. DENTAL WORLD-ÖN!

•  Mutassa be termékkínálatát  
a leghatékonyabban a kuponfüzet  
segítségével!

•  Vegyen részt a rendezvény online  
cégkatalógusában!

•  Tartson előadást, workshopot vagy akár 
gyakorlati kurzust!

Részt vesz-e a Dental World 2014-en? 2013-as Dental World megelégedettségi felmérés

Dental World 2014



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

Az EVENT ORGANIZER HUNGARY KFT.  
2014. október 16–17–18-a között rendezi meg  
a DENTAL WORLD NEMZETKÖZI FOGÁSZATI  
SZAKKIÁLLÍTÁST ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIÁT.

Helyszín: SYMA Rendezvénycsarnok, 1148 Budapest, Dózsa György út 1.

A Dental Press Hungary Kft. színvonalas kiadványainak köszönhetően az egyik 
legismertebb és egyben a legdinamikusabban fejlődő fogászati kiadó. A 18 
éves piaci jelenlét eredménye a szakma és az azzal kapcsolatos igények, elvárá-
sok széles körű ismerete.
Cégünk 2014-ben már tizennegyedik alkalommal rendezi meg a Dental World-öt. 
A Dental World minden évben a fogorvostudomány, a betegellátást segítő fo-
gászati ipar és kereskedelem nagyszabású arzenálja.

1. Jelentkezés, regisztráció
A kiállításra történő jelentkezés regisztrációs díj ellenében történik. A regisztrációs díj a stand méretétől függetlenül 60 000 Ft+áfa. A regisztrációs 
díj ellenében lefoglalhatja az Ön számára legkedvezőbb még szabad standot, valamint díjmentesen feltüntetjük cége nevét, adatait a Today című 
újságban. A regisztrációs díjat csak abban az esetben fizetjük vissza, ha a kiállítás valamilyen okból elmarad.

2. A standbérleti díj a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
• A standterület bérlete a teljes időszakra (2014. október 14-től 19-ig, keddtől vasárnapig az építés és a bontás időszakára).
• A regisztrált kiállítók cégadatait a Dental World honlapján elhelyezzük (www.dentalworld.hu).
• Energiaellátás (220 V, 2 kW-ig, de csak abban az esetben, ha a SYMA Kft. építi a standot).
• Éjszakai őrzés október 15-én, 16-án és 17-én.
• Kiállítók számára parkolási lehetőség az intézmény külső területén.

3. A standterület bérleti díja, építése
• A stand alapterületének díja (igényelt alapterület: 39 500 Ft/m2. Minimálisan igényelhető terület: 6 m2).

Sarokstand: 10% felár (két oldalról a közlekedőfolyosóra nyílik).
Fejstand: 15% felár (három oldalról a közlekedőfolyosóra nyílik).
Szigetstand: 20% felár (önálló stand, négy oldalról megközelíthető).
Főszponzor: 3 000 000 Ft. A kiállításról megjelenő hirdetésekben kiemelt helyen szerepeltetjük a cég nevét és logóját. 
A részletes főszponzori ajánlatért kérjük írásos jelentkezését!

3/a Standterület bérlése a csarnokban standkivitelezés nélkül
A beépítetlen üres standterületre a kiállító a saját (vagy egyéb kiállításszervező, építtető) standelemei felhasználásával építteti a standot a ren-
dező kivitelezőjének igénybevétele nélkül, ebben az esetben csak az alapterület díját, azaz a 39 500 Ft/m2 árat kell fizetnie. A sarokstand, fej-
stand és szigetstand esetén a felár is ekkor fizetendő. Idegen standépítés, kivitelezés esetén az árambekötést külön kell fizetni, melynek ára  
2 kW-ig 30 000 Ft, 5 kW-ig 45 000 Ft, 10 kW-ig 70 000 Ft.
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3/b Standterület kivitelezése (építése)
A bérelt üres standterületre (melynek m2-kénti árát lásd 
a túloldalon) a rendezvény hivatalos kiállításépítője a 
SYMA Kft. Standéptítést végez 7700 Ft/m2+áfa áron, 
mely tartalmazza az alapfelszereltséget: határolófa-
lakat, frízpanelt, 1 m frízfeliratot (a cég neve típusbe-
tűkből), szőnyegezést, 3 m2-enként 1 spotlámpát, du-
gaszolóaljzatot, 2 kW áram bekötését, 1 asztalt és 2 db 
széket, valamint 1 db szemetest és fogast. 

Egyedi, kétemeletes stand építésére is lesz lehetőség, 
ezekről külön kérjen árajánlatot! A SYMA standelemei 
fehér színűek, 1 m szélesek és 2,5 m magasak. A cég-
embléma (logó) a frízfeliraton megjelentethető, ennek 
feláráról kérjen árajánlatot!

4. A fizetés módja
A kiállítási terület és a standok építésének értékét két részletben kell kifizetni.
Először a stand alapterületének díja kerül kiszámlázásra 2014. június 15-én, melyet 15 napos határidőn belül kell rendezni.
A második részlet pedig a stand építésének díja, mely 2014. augusztus 20-áig kerül kiszámlázásra, amit 30 napos határidővel kell 
megfizetni.

5. Kérjük, mielőbb regisztráltassa magát a 2014. évi fogászati szakkiállításra!
A kiállítás technikai rendezője az Event Organizer Hungary Kft., amely az alábbi feladatokat látja el: számlázás, standbeosztás, standépí-
tés, egyéb technikai-, szervezési- és marketingfeladatok.

Bővebb információ:
Event Organizer Hungary Kft.
1012 Bu da pest, Kuny Domokos u. 9.
Te le fon: +36-1-202-2994, fax: +36-1-202-2993
E-ma il: in fo@den talworld.hu
www.dentalworld.hu

PLATINA FOKOZATÚ FŐSZPONZOR 2014:



Nemzetközi partnereink
Event Organizer Hungary Kft.
1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9.
Tel.: 06-1-202-2994, Fax: 06-1-202-2993
e-mail: info@dentalworld.hu
www.dentalworld.hu
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Szponzoráció  
Platina fokozatú szponzoráció ára: 3 000 000 Ft
Arany fokozatú szponzoráció ára: 1 000 000 Ft
Szponzoráció: 350 000 Ft

A platina- és aranyfokozatú szponzorok logóját elhelyezzük a rendezvényig megjelenő hirdetésekben. 
Minden szponzor logója megjelenik a programfüzetben és a rendezvény helyszínén, az előadótermekben kihelye-
zett molinón, valamint a plazmatévé-hálózaton (15 db). 
Kérjen részletes árajánlatot a szponzorálási csomag tartalmáról!

Hirdetés a Today újságban
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 mindhárom napon, 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.
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Már mobilon is!

Kattanjon ránk!
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13. Dental World!
A fogorvoslás legfontosabb szereplői – a 
fogorvosok, a fogtechnikusok, a száj hi gié
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

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.

LAcZKó TAMÁS

FőSZERvEZő

Prof. dr. Windisch Péter fejlesztésû 
„Tunnel kések”

Dr. Massironi féle váll-preparációs 
kézimûszerek  

és Dr. Mykhaylyuk féle zománcvésôk

Mind a 9 db Gracey mûszer és  
a parodontális szonda kiváltására 

front, molaris és premolaris  
fogfelszíneken egyaránt.

06 30 942 7560
www.harmonycom.hu

dental@harmonycom.hu

DSS1CN és DSS2CN univerzális kürettek

A 109-es stand

Today 2013 csutortok.indd   1 2013.10.16.   14:23

Workshopterembérlés/nap (szabad kapacitás függvényében): 
A Dental World 2014 konferencián lehetőséget biztosítunk a kiállítótérben (A csarnok), a konferenciaépü-
letben (C csarnok) kialakított maximum 40 fős workshoptermekben képzési programok lebonyolítására. 
A workshopok címét, előadóit, időpontját és helyszínét közzétesszük a konferencia programfüzetében, 
valamint megjelentetjük a www.dentalworld.hu honlapon, ahol önálló aloldalként felületet biztosítunk a 
workshop részletesebb bemutatására is.

1 órára (csütörtök, péntek, szombat)    50 000 Ft  
2 órára (csütörtök, péntek, szombat)    80 000 Ft  
1/2 napra – 4 óra (csütörtök, péntek, szombat)    100 000 Ft 
1 napra (csütörtök, péntek, szombat)    150 000 Ft 

Lehetőség van mellékletet elhelyezni a Today napi számaiban: Megjelenés darabszáma 1500 példány naponta.
1 nap megrendelés esetén 75 000 Ft, 30 gramm súlyhatárig. 
2 nap megrendelés esetén 130 000 Ft, 30 gramm súlyhatárig/nap.
3 nap megrendelés esetén 175 000 Ft, 30 gramm súlyhatárig/nap.

E feletti megrendelés/súly esetén  
kérjen egyedi ajánlatot!
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Hirdetési lehetőségek
Event Organizer Hungary Kft.
1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9.
Tel.: 06-1-202-2994, Fax: 06-1-202-2993
e-mail: info@dentalworld.hu
www.dentalworld.hu

Programfüzet előzetes • Bővített változat  
 Megjelenés:  2014. június 30., augusztus 15.
 Kész hirdetés leadása:  2014. június 16-ig, augusztus 1-jéig
 Méret:  40-60 oldal 165x235 mm.
 Technikai tudnivalók:  vágott méret: 165x235 mm, rácssűrűség: 60 vonal/cm (150 LPI), nyomás: íves ofszet, színes.
 1/1 kifutós hirdetés ára:  120 000 Ft
 1/2 hirdetés ára:  75 000 Ft

Plazmatévé
A kiállítási területeket összekötő rendezvényfolyosón (12 db), a csarnok emeleti éttermében (1 db), és a kiállí-
tási csarnokban (2 db) LED-fal mutatja be folyamatosan a hirdetéseket. A megjelenítéstechnika fejlődésének 
köszönhetően a videoreklámok az elmúlt években egyre népszerűbb hirdetési eszköznek bizonyultak. Az idei 
Dental World alkalmat ad Önnek is, hogy kipróbálja ezt az új lehetőséget. A reklámfilm 3 napon át látható, a 
folyamatos megjelenést biztosítjuk.

1 db film rendelése esetén  60 000 Ft/30 másodperc/20 alkalom/nap
2 db film rendelése esetén  105 000 Ft/30 másodperc/20 alkalom/nap
3 db rendelése esetén pedig  135 000 Ft/30 másodperc/20 alkalom/nap

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az áfa összegét. Használja ki Ön is ezt a színes és figyelemfelkeltő reklám- 
lehetőséget! 

Online bannerhirdetés a www.dentalworld.hu weboldalon
A rendezvény hivatalos honlapján a jobb oldali menüsáv (keretben jelölve) kínálja a hirdetések elhelyezésének 
a lehetőségét. A megújult weblap számos hasznos információval várja a látogatókat, így az Ön hirdetése is va-
lószínűleg a figyelem középpontjába kerül majd. A hirdetés lehet kizárólagos és lehet rotációban is megjelenő.

A hirdetés mérete:  970x165 px
2014. december 31-ig:   75 000 Ft

Foglalja le mielőbb azt az online felületet, melyen eléri a rendezvény látogatóit!
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Fogászati szakkiállítás és vásár

Dental World 
Budapest Hungary
Október 17-18-19
www.dentalworld.hu

Syma Sport- és Rendezvényközpont, 1146 Budapest, Dózsa György út 1.

Platina fokozatú szponzor: 
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