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Marketing Summit Special Edition
& Brain Bar Jövőfesztivál 2020
#mostnincsmegallas #restarthungary #mmsz #marketingsummit #brainbar

Marketing Summit Hungary a marketing és kommunikációs szakma, illetve az üzleti döntéshozók 
csúcstalálkozója, amely minden év szeptemberében kerül megrendezésre. A konferencia előadásai és 
networking-platformjai segítik a szakembereket, hogy felkészülhessenek a következő időszak szakmai és 
üzleti kihívásaira. A Marketing Summit-on inspirációkkal, információkkal, technikákkal, eszközökkel és 
azonnal bevethető marketing megoldásokkal ismerkedhetnek meg a résztvevők. Az eseményt marketing-, 
kommunikációs-, illetve üzleti-döntéshozók, szakemberek, brand managerek, egy adott szakterület 
specialistái, valamint marketing-kommunikációs expertek látogatják.

A Marketing Summit az ősz legnagyobb szakmai nyitórendezvénye. Az idei Special Edition-ben -amelyet 
szeptember 17-én (csütörtökön) szervezünk - a koronavírus hatásait és az újrakezdés kihívásait helyezzük 
a fókuszba. Hisszük, hogy a marketing és kommunikációs szakembereknek és az üzleti döntéshozóknak az 
emberiség jövőjét, környezetét érintő legfontosabb kérdésekben is tájékozottnak kell lenniük, ezért 2020-
ban társrendezvényünk a Brain Bar jövőfesztivál lesz, amelyet a Summit-ot követő napokon, szeptember 
18-án (pénteken) és 19-én (szombaton) szerveznek.

A Summit Helyszíne az Akvárium Klub (Budapest, Erzsébet tér 12), a Brain Bar helyszíne pedig az Akváriumhoz 
közel eső, könnyen megközelíthető Corvinus Egyetem lesz (Budapest, Fővám tér 8).  

Az esemény „víruskompatiblis” lesz, ahol a legmagasabb szintű egészségügyi védelmet biztosítjuk 
valamennyi résztvevőnek.  Akik pedig az otthonuk kényelméből szeretnék követni az esemény motiváló 
előadásait és a tartalmas szakmai beszélgetéseket, azok szeptember 17-én még az online streaming minden 
előnyét is élvezhetik.

https://marketingsummit.hu/
http://brainbar.com
http://marketingsummit.hu
http://brainbar.com


Csomagok A következő szponzorációs csomagok a Summit Special Edition helyszíni 
és streamelt eseményére, 2020. szeptember 17-re vonatkoznak!
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GO L D S PO N S OR
S I L V E R S PO N SOR
B RO N Z S PO N SOR
PRO GRAM  S PONSOR
C S R PART N E RS
M É DI A PART NER S

Szponzori
és partneri lehetőségek



GO L D S PO N S O R 2 000 000 FT

01
A Gold Sponsor csomagot elsősorban azon márkák/cégek számára ajánljuk, akik 
az esemény kommunikációja során a legaktívabban, valamint a rendezvény ideje 
alatt a legnagyobb területen, látványos brand aktivitásokkal kívánnak jelen lenni.

Pre-Event Brand Activations
 • PR interjú az esemény előkommunikációjában 2 alkalommal

 • Márkaaktiváció az esemény saját médiafelületein

 • Megjelenési lehetőség az esemény saját kommunikációs felületein

 + a cég logójának feltüntetése a weboldalon GOLD SPONSOR támogatóként link kapcsolattal

 + az eseményről szóló hírlevélben – amely 100 ezres adatbázist szolgál ki

 + az esemény közösségi média oldalain (Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube, stb.) 



GO L D S PO N S O R 2 000 000 FT

01
Event Brand Activations

 • Szakmai előadás egy alakommal 20 percben

 • Kerekasztal-beszélgetésben történő részvétel

 • Kiállítási lehetőség a szakmai- és a nagyközönség 
számára központi helyen legfeljebb 12 nm területen

 • Terem névadási lehetőség 

 • Megjelenési lehetőség az eseményen található egyeztetett online és offline felületeken

 + Helyszíni márkaaktiváció a rendezvény alatt

 + Élmény-és/vagy szakmai program szponzorálása

 + 8 VIP jegy a teljes napi programra, étkezéssel (ebéd)

Post-Event Brand Activations
 • PR interjú az esemény utókommunikációjában 2 alkalommal

 • Megjelenési lehetőség az esemény saját kommunikációs felületein

 + a cég logójának feltüntetése a weboldalon GOLD SPONSOR támogatóként link kapcsolattal

 + az eseményről szóló hírlevélben – amely 100 ezres adatbázist szolgál ki

 + az esemény közösségi média oldalain (Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube, stb.)

 • Egyedi ajánlatadási lehetőség a résztvevőknek a szervezőkön keresztül, 
hírlevél formájában (1 alkalommal) 



S I L V E R S PO N S O R 1 400 000 FT

02
A Silver Sponsor csomagot elsősorban azon márkák/cégek számára ajánljuk, 
akik az esemény kommunikációja során szeretnének aktívan jelen lenni, 
valamint a rendezvény ideje alatt központi területen kívánnak brand-
aktivitásokat folytatni.

Pre-Event Brand Activations
 • PR interjú az esemény előkommunikációjában 2 alkalommal

 • Megjelenési lehetőség az esemény saját kommunikációs felületein

 + a cég logójának feltüntetése a weboldalon SILVER SPONSOR támogatóként link kapcsolattal

 + az eseményről szóló hírlevélben – amely 100 ezres adatbázist szolgál ki

 + az esemény közösségi média oldalain (Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube, stb.)



S I L V E R S PO N S O R 1 400 000 FT

02
Event Brand Activations

 • Szakmai előadás egy alakommal 10 percben

 • Kerekasztal-beszélgetésben történő részvétel

 • Kiállítási lehetőség a szakmai- és a nagyközönség számára központi helyen legfeljebb 8 nm területen

 • Megjelenési lehetőség az eseményen található egyeztetett online és offline felületeken

 • Helyszíni márkaaktiváció a rendezvény alatt

 • Élmény-és/vagy szakmai program szponzorálása

 • 5 VIP jegy a teljes napi programra, étkezéssel (ebéd)

Post-Event Brand Activations
 • PR interjú az esemény utókommunikációjában 2 alkalommal

 • Megjelenési lehetőség az esemény saját kommunikációs felületein

 + a cég logójának feltüntetése a weboldalon SILVER SPONSOR támogatóként link kapcsolattal

 + az eseményről szóló hírlevélben – amely 100 ezres adatbázist szolgál ki

 + az esemény közösségi média oldalain (Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube, stb.)



B RO N ZE  S PO N S O R 800 000 FT

03
A Bronze Sponsor csomagot elsősorban azon márkák/cégek számára ajánljuk, 
akik az esemény kommunikációja során is szeretnének bemutatkozni a 
résztvevőknek, valamint a rendezvényen egyedi installációval kívánnak 
megjelenni.

Pre-Event Brand Activations
 • PR interjú az esemény előkommunikációjában

 • Megjelenési lehetőség az esemény saját kommunikációs felületein

 + a cég logójának feltüntetése a weboldalon BRONZE SPONSOR támogatóként link kapcsolattal

 + az eseményről szóló hírlevélben – amely 100 ezres adatbázist szolgál ki

 + az esemény közösségi média oldalain (Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube, stb.)

Event Brand Activations
 • Kerekasztal-beszélgetésben történő részvétel

 • Brandaktiváció legfeljebb 8 nm területen

 • Megjelenési lehetőség az eseményen található online és offline felületeken

 • 3 VIP jegy a teljes napi programra, étkezéssel (ebéd)



B RO N ZE  S PO N S O R 800 000 FT

03
Post-Event Brand Activations 

 • PR interjú az esemény utókommunikációjában

 • Megjelenési lehetőség az esemény saját kommunikációs felületein

 + a cég logójának feltüntetése a weboldalon BRONZE SPONSOR támogatóként link kapcsolattal

 + az eseményről szóló hírlevélben – amely 100 ezres adatbázist szolgál ki

 + az esemény közösségi média oldalain (Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube, stb.)



PRO GRAM  S PO N S OR  500 000 FT/PROGRAM

04
A Program Sponsor csomagot elsősorban azon márkák/cégek számára ajánljuk, 
akik az eseményen szeretnének élményprogramot megvalósítani/támogatni.

Pre-Event Brand Activations
 • Megjelenési lehetőség az esemény saját kommunikációs felületein

 • a cég logójának feltüntetése a weboldalon PROGRAM SPONSOR támogatóként link kapcsolattal

 + az eseményről szóló hírlevélben – amely 100 ezres adatbázist szolgál ki

 + az esemény közösségi média oldalain (Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube, stb.)

Event Brand Activations 
 • Élmény-és/vagy szakmai program szponzorálása

 • Megjelenési lehetőség az eseményen található egyeztetett online és offline felületeken

 • 2 VIP jegy a teljes napi programra, étkezéssel (ebéd)

Post-Event Brand Activations
 • PR interjú az esemény utókommunikációjában

 • Megjelenési lehetőség az esemény saját kommunikációs felületein

 + a cég logójának feltüntetése a weboldalon PROGRAM SPONSOR támogatóként link kapcsolattal

 + az eseményről szóló hírlevélben – amely 100 ezres adatbázist szolgál ki

 + az esemény közösségi média oldalain (Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube, stb.)



CSR PARTNERS JEGYEK VÁSÁRLÁSA

05
A Partner társadalmi felelősségvállalása jegyében, egyedi engedményes áron, 
kiemelt célcsoportja számára tömegesen vásárolt jegyekkel támogatja 
az eseményt.

 • Megjelenési lehetőség az eseményen található egyeztetett online és offline felületeken

 • PR interjú az esemény elő- vagy utókommunikációjában

 • Kerekasztal-beszélgetés résztvevőként való szereplés 
  



M E DI A PART N E RS  AZ ESEMÉNY SAJTÓKÖZLEMÉNYEINEK  
MEGJELENTETÉSE ÉS EXKLUZÍV  

BESZÁMOLÓ A RENDEZVÉNYRŐL

06
Média partnerek azok lehetnek, akik a rendezvény sajtóközleményeinek 
folyamatos/rendszeres megjelentetését biztosítják és exkluzív beszámolót 
készítenek az eseményről.

 • Megjelenési lehetőség az eseményen található egyeztetett online és offline felületeken

 • 1 VIP jegy a teljes napi programra, étkezéssel (ebéd)



EGYÜTTMŰKÖDÉSI AJÁNLATUNK RUGALMAS, AMENNYIBEN VAN OLYAN, AMIT ESETLEG HIÁNYOL 
AZ AJÁNLATBÓL ÉS FONTOSNAK TART, KÉRJÜK AZT FELTÉTLENÜL JELEZZE FELÉNK! 

Jelentkezés, kapcsolatelvétel
SUMMIT ESEMÉNYSZERVEZÉS:

Katona Norbert
+36 30 9961 321
event@marketingsummit.hu

SZÁMLÁZÁSI KÉRDÉSEK:

Vántus Lilla
+36 30 297 2139
sales@marketingsummit.hu
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