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2018 – AHOL A
FOGÁSZAT TALÁLKOZIK
Több mint 100 000 látogató a 17 év alatt, több száz előadás, nemzetközi
workshopok, fogászati kongresszusok és több ezer sikeres üzlet a kiállítói
standokon – ez a Dental World immár másfél évtizede. A nemzetközi fogászati szakkiállítás és továbbképző konferencia, amire nemcsak a hazai
fogorvos-, fogtechnikus-, szájhigiénikus- és kereskedőtársadalom, de a
környező országok szakemberei és gyártói is rendszeresen ellátogatnak.
Három nap, amikor megéri kapcsolatokat építeni, újat tanulni és tanítani,
hasznos és szükséges eszközöket beszerezni, és versenyképesebbé válni
az egyre növekvő versenyben.

Magyarország – nagyhatalom
A hazai piacon jól ismert Dental Press Kiadó égisze alatt az Event
Organizer Hungary által megrendezett Dental World minden évben a
fogorvostudomány, a betegellátást segítő fogászati ipar és kereskedelem
nagyszabású arzenálja. A hasonló nemzetközi rendezvényeken szerzett és
a hazai környezetre alkalmazott új kiállításszervezési technikák, valamint a
több mint 20 éves piaci ismeretek olyan tudást adnak a szervezők kezébe,
amellyel hatékonyan tudják segíteni minden kiállító sikerét. A standhely
kiválasztása, a stand működésének és megjelenésének megtervezése, a
kiállításon zajló promóciós tevékenységben tanácsadás mind olyan kompetenciát igényel, amihez nagy rutin is szükséges. Partnereink számára
minden elérhető módon a megtérülés legjobb módját ajánljuk.

1. Jelentkezés, regisztráció
A kiállításra történő jelentkezés regisztrációs díj ellenében történik. A regisztrációs díj a stand méretétől függetlenül 75 000 Ft+áfa. A regisztrációs
díj előfeltétele a kiállításon való részvételnek, amely összeg tartalmazza a
regisztrált cég elérhetőségét a kiállítás hivatalos újságjában, a Todayben (4
alkalom). A Dental World honlapján, a www.dentalworld.hu oldalon létrehoztuk minden kiállító számára az önálló cégkatalógus aloldalt, amely tartalmazza: a cég adatait, kategóriáját, standfényképeit, a képviselt gyártókat.

2. A standbérleti díj a következő szolgáltatásokat
tartalmazza:
• A standterület bérlete a teljes időszakra (2018. október 9-től október
13-ig, keddtől vasárnapig az építés, a kiállítás és a bontás időszakára is).
• A regisztrált kiállítók nevét és standsorszámát a rendezvény több helyszínén elhelyezzük.
• Éjszakai őrzés október 10-én, október 11-én és 12-én.
• Kiállítók számára parkolási lehetőség a kiállítási csarnok mellett 2018.
október 9-től október 13-ig.
• Minden standhoz ingyenes WIFI-hozzáférést biztosítunk!
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3. A standterület bérleti díja, építése
• A stand alapterületének díja (igényelt alapterület: 42 500 Ft+áfa/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).
3/a Standterület bérlése a csarnokban
A beépítetlen üres standterületre a kiállító a saját (vagy egyéb kiállításszervező, építtető) standelemei felhasználásával építteti a saját standját,
ebben az esetben csak az alapterület díját, azaz a 42 500 Ft/m2+áfa árat
kell fizetnie. A sarokstand, fejstand és szigetstand rendelése esetén a
felár fizetendő. A kiállítás színvonalának megőrzése érdekében a külsős
standépítés esetén alapkövetelmény a határolófalak, szőnyeg és frízfelirat elhelyezése.
3/b Standépítés, árambekötés, függesztés
A jelentkezett kiállító partnereink számára a Hungexpo Zrt. részletes áraján
latot küld a rendezvénnyel összefüggő összes szolgáltatással kapcsolatosan.

4. A fizetés módja
A jelentkező cég 8 napon belül vállalja a részvételi díj regisztrációs
díjának (75 000 Ft+áfa) a megfizetését, és a foglalt standterület díjának megfizetését az alábbiak szerint. A foglalt standterület díjának
50%-át 2018. május 1-ig kell megfizetni. A foglalt standterület díjának
fennmaradó 50%-át 2018. július 15-ig kell kifizetni.

5. Gondolkodjon időben!
Ne halassza az utolsó pillanatra a jelentkezést, hogy legyen idő a megfelelő
tervezésre! A kínált termékek jellege, a piaci pozíció, az ismertségi szint, az
objektív célok alapján tudunk standhelyet és marketingszolgáltatásokat
kínálni. A megfelelő felkészülés pedig bizonyítottan a hatékonyság alapja.
Jelentkezzen most, hívja kollégáinkat, hogy máris tervezhessük a sikerét.

DENTAL WORLD 2018
Szponzoráció
Platina fokozatú szponzoráció ára: 5 000 000 Ft
Arany fokozatú szponzoráció ára: 750 000 Ft
Szponzoráció: 300 000 Ft
A platina és arany fokozatú szponzorok logóját elhelyezzük a rendezvényig megjelenő imázshirdetésekben.
Minden szponzor logója megjelenik a programfüzetben és a rendezvény helyszínén, az előadótermekben kihelyezett molinón, óriásplakátokon, citylightokon, roll-up elhelyezés, weboldalon történő megjelenés.
Kérjen részletes árajánlatot a szponzorálási csomag tartalmáról!

Workshopterembérlés/nap (szabad kapacitás függvényében):

A Dental World 2018 konferencián lehetőséget biztosítunk a kiállítótérben kialakított maximum 25–40 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. A termek berendezettek
(székek, elnöki asztal, vetítővászon, mérettől függően hangosítás, projektor, mikrofon).
Workshopterembérlés ára:
1 órára – csütörtök, péntek, szombat (1 óra időtartam 50 percet jelent a technikai átállás miatt)
2 órára – csütörtök, péntek, szombat (2 óra időtartam 1 óra 50 percet jelent a technikai átállás miatt)
1/2 napra – csütörtök, péntek, szombat (4 óra időtartam 3 óra 45 percet jelent a technikai átállás miatt)
1 napra (csütörtök, péntek, szombat) 

50 000 Ft
80 000 Ft
100 000 Ft
150 000 Ft

Online bannerhirdetés a www.dentalworld.hu al- és főoldalán
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 valószínűleg a figyelem középpontjába kerül majd. A hirdetés lehet kizárólagos és lehet rotációban is megjelenő.
2018. december 31-ig: 100 000 Ft (aloldal), 200 000 Ft (al- és főoldal)
Foglalja le mielőbb azt az online felületet, melyen eléri a rendezvény látogatóit!

A feltüntetett árak az áfa összegét nem tartalmazzák.

HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK
Programfüzet
Megjelenés: 2018. szeptember 10.
Kész hirdetés leadása: 2018. augusztus 25-éig
Méret: 80-100 oldal 210x297 mm.
Technikai tudnivalók: vágott méret: 210x297 mm, rácssűrűség: 60 vonal/cm (150 LPI), nyomás: íves ofszet,
		színes.
B2 hirdetés: 250 000 Ft (belső első borító)
B3 hirdetés: 250 000 Ft (hátsó belső borító)

kifutó:
belső
210x297
mm
1/1 oldal
kifutó
195 000 Ft
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13. Dental World!
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

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

300 000 Ft

Oldalpár
420x297 mm
295 000 Ft

A Today a kiállítás hivatalos napilapja, mérete: A3.
A Today előzetes már a Dental World időpontja előtt 3 héttel elkészül, ebben a rendezvényre szóló fontos infor
mációk (hírek, aktualitások, akciók) találhatók. A Today a rendezvény alatt mindhárom napon, önálló újságként
jelenik meg. Lapunk Önnek is lehetőséget kínál hirdetésre, termékeinek, szolgáltatásainak az ismertetésére,
valamint reklámriportok megjelenítésére.

06 30 942 7560
www.harmonycom.hu
dental@harmonycom.hu
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110 000 Ft
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Mind a 9 db Gracey mûszer és
a parodontális szonda kiváltására
front, molaris és premolaris
fogfelszíneken egyaránt.
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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.

1/2 oldal

hátsó
borító
B4

Hirdetés a Today újságban

Platina fokozatú szponzor:

Arany fokozatú szponzorok:

Kattanjon ránk!
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csík

265x43
mm

265x59
mm

70 000 Ft

1/8 fekvő

Csíkhirdetés, mely
végigfut a kiadvány
minden oldalának
az alján, kivéve az
1/1 oldal kifutós
hirdetések alatt.
100 000 Ft

90 000 Ft

1/6 fekvő

Lehetőség van mellékletet elhelyezni a Today napi számaiban.Megjelenés darabszáma 1500 példány naponta.
1 nap megrendelés esetén 75 000 Ft, 30 gramm súlyhatárig.
Az e feletti megrendelés/súly esetén
2 nap megrendelés esetén 130 000 Ft, 30 gramm súlyhatárig/nap.
kérjen egyedi ajánlatot!
3 nap megrendelés esetén 175 000 Ft, 30 gramm súlyhatárig/nap.
A feltüntetett árak az áfa összegét nem tartalmazzák.

HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK
A HUNGEXPO FIX FELÜLETEIN
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Óriásplakát 4 db

Citylight 12 db

Csütörtök, péntek, szombat
Ár: 200 000 Ft/db+áfa
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FOGADÓTÁBLA
500x180 CM

FOGADÓTÁBLA
300x200 CM

1/G – „G” PAVILON
FOGADÓTÁBLA 1 db

Csütörtök, péntek, szombat
Ár: 50 000 Ft+áfa/felület

2/F – „F” PAVILON
FOGADÓTÁBLA 1 db

Csütörtök, péntek, szombat
Ár: 150 000 Ft+áfa/db

Csütörtök, péntek, szombat
Ár: 150 000 Ft+áfa/db

HUNGEXPO – BUDAPEST
5 / Signage map
GRAFIKAI
TÉRKÉP
550X180 CM

4

FOGADÓTÁBLA
250X180 CM

B

X

W/1

3

X

X

CL/1

5

4

6

7

8

9

10

2

P

1

X

I.

11

2/D.1

X

1

„G” pavilon fogadótábla

3

„F” pavilon fogadótábla

5

II-es kapu fogadótábla

6

III-as kapu fogadótábla

X
CL/3

4

X

CL/4

X

CL/2

A

P

X

BB
B

Extra kedvezmény: 5 megjelenés x
30 000 Ft = 150 000 Ft + áfa helyett
csak 120 000 Ft+áfa.
(A roll-upok elhelyezhetők a kiállítási
csarnokban található étteremekben,
és a fedett passzázs területén)
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• 1 db kihelyezés 30 000 Ft,
• 3 db kihelyezés 75000 Ft,
• 5 db kihelyezés esetén
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Smart

• Today egyik napi számában behúzás
• Dental World aloldali hirdetés

WWW.DENTALWORLD.HU
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csomag

• Kuponfüzet megjelenés 1/3 oldalon
• Today előzetes 1/6 oldal hirdetés

Médiaérték:

Dental World
Budapest Hungary
Október 13–14–15

AKCIÓS KUPONFÜZET

225 000 FT

Kuponfüzet

Today

fekvő
185x50 mm

fekvő
265x59 mm

A RENDEZVÉNY FŐSZPONZORA:

A csomag ára
kedvezményesen:

DW APP

DW APP

+ behúzás

1/3 oldal

ARANY FOKOZATÚ SZPONZOROK:

100 000 Ft

DW2016 kuponfuzet.indd 1

1/6 fekvő

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

csomag

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

• Kuponfüzet 1/2 oldal hirdetés
• Today előzetes 1/4 oldal hirdetés
• Today szöveges PR anyag elhelyezés

• Today egyik napi számában behúzás
• Dental World aloldali hirdetés

6
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Médiaérték:

Dental World
Budapest Hungary
Október 13–14–15

AKCIÓS KUPONFÜZET

300 000 FT

Kuponfüzet
fekvő
185x50 mm

+ behúzás
dentalworld.hu

A RENDEZVÉNY FŐSZPONZORA:

1/2 page

A csomag ára
kedvezményesen:

DW APP

ARANY FOKOZATÚ SZPONZOROK:

150 000 Ft

DW2016 kuponfuzet.indd 1

1/4 oldal

2016. 09. 29. 17:49

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

Today

1/4
oldal

DW APP

álló
130x188,5
mm
fekvő
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
csomag

• Kupon füzet 1/2 oldal hirdetés
• Today előzetes 1/2 oldal hirdetés
• Today szöveges PR anyag elhelyezés
• Today egyik napi számában behúzás

• Dental World fő- és aloldali hirdetés
• Szponzor logó elhelyezése az Image hirdetésekben
• 2 db Roll-up kihelyezés a „A” pavilonban
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Dental World
Budapest Hungary
Október 13–14–15

AKCIÓS KUPONFÜZET

Médiaérték:

550 000 FT
A csomag ára
kedvezményesen:

275 000 Ft

+ behúzás

A RENDEZVÉNY FŐSZPONZORA:

DW APP

DW APP

ARANY FOKOZATÚ SZPONZOROK:

Kuponfüzet
fekvő
1/2 oldal
185x125 mm

DW2016 kuponfuzet.indd 1

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.

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
fekvő
265x188 mm
1/2 oldal

Roll-Up
kihelyezés

Egyedi csomag összeállításra kérje árajánlatunkat! • A feltüntetett árak az áfa összegét nem tartalmazzák.

NEMZETKÖZI ÉS HAZAI
PARTNEREINK

Dental System

™

oldás, amely egyre csak erősebbé válik
Névtelen-1 1

2012. 04. 13. 15:51:09

i 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 Kft.

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.
Telefon: 202-2994, fax: 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

Médiapartnereink:

