HUNGARIAN DENTAL AWARD
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Díjátadó gála:
Magyar Tudományos Akadémia

2016. november 12.

A HDA elismeri a kimagaslóan tehetséges egyéneket és vállalkozásokat,
akik a fogászatban kiegyensúlyozott minőséget produkálnak a szakterületükön.
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A FOGÁSZAT DÍJÁTADÓJA
A magyar fogászati ellátás színvonalát világszerte ismerik/elismerik.
A Hungarian Dental Award díjat 2015-ben azzal a céllal alapítottuk, hogy hazai környezetben is kiemeljük és szélesebb körben is
megismertessük azoknak a fogászatban dolgozó szakembereknek
a munkáját, akik a szektor sikeréért a legtöbbet teszik.
Amennyiben úgy gondolja, hogy az Ön praxisa, laborja, fogászati
vállalkozása különleges, illetve magas színvonalú szolgáltatást nyújt,
páciensei elégedettek, elismerik a munkáját, kiváló a csapata, folyamatosan bővíti az ismereteit és fejleszti a vállalkozását,
akkor a Hungarian Dental Award Önnek és Önről szól.
Fogorvos, asszisztens, szájhigiénikus, fogtechnikus, rendelő, labor
és kereskedő egyaránt díjat kaphat, ami igazolhatja, hogy eddigi
szakmai munkája és értékes marketingberuházásai eredményesek
voltak, és ezzel még szélesebb körben megismerhetik az Ön és/
vagy csapatának a tevékenységét.

Jelentkezzen Ön is
a 2016. év legjobb fogászati kereskedelmi
vállalkozás díjra!

LEGYEN A MINŐSÉG SZPONZORA!
A világ számos pontján létezik fogászati szakmai díj... mi azonban egyedit hoztunk létre!
Minden szakmának, így a fogászatnak is, rögzítettek az alapvető minőségi követelményei, azonban nem elég
csak ezeknek megfelelni. A páciensek fokozódó elvárásai, a szakma folyamatos változásai egyre magasabb
színvonalú ellátásra ösztönzik a fogászati szakembereket is. A globális piacon pedig nem pusztán a hazai, de
a nemzetközi sztenderdeket is túl kell szárnyalni.

Díjátadó – méltó környezetben
Az eseményt reprezentatív helyszínen, látványos gálaműsor kíséretében rendezzük meg, ahol népszerű sztárok
gondoskodnak majd a közönség szórakoztatásáról, míg a
díjátadón az Oscar-gálák hangulatát idézzük meg hangulatban.
Szponzoráció
Várjuk partnerek jelentkezését szponzorációs céllal, illetve kreatív megjelenési lehetőségekkel.

Főszponzorcím
750 000 Ft, a cég logója kiemelten megjelenik a hirdetésekben, illetve a helyszínen, 20 fő részére a belépés díjmentes.
Szponzor
300 000 Ft, a cég/ek logója megjelenik a hirdetésekben, illetve a helyszínen, 10 fő részére a belépés díjmentes.
Kreatív megjelenési lehetőségek
Különdíj(ak) átadása, rendezvényes elemek szponzorációja
(pl. eseménysarkok), műsorelemek szponzorációja (pl. fellépők).

Legyen Ön is ott,

amikor a szakma legjobb szereplőit ünnepeljük, díjazzuk!
Már most írja be a naptárába:
Hungarian Dental Award – Magyar Tudományos Akadémia
2016. november 12., szombat este 19.00–22.00
Jelentkezzen Ön is az alábbi e-mail-címen:
info@dental.hu!
Támogatók:

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

