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A konferencia
A Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület – az Európai Regionális Kecske
Konferencia (Debrecen és Nagyvárad, 2014. április 7-13.) kiemelkedően sikeres
megrendezését követően – a 2016-ban Antaliában (Törökország, 2016. szeptember 23-28.) a
12. Kecske Világkonferencia programja keretében nyerte el a „13. International Conference
on Goats” megrendezési jogát. A szervező bizottság nem hagyhatta figyelmen kívül a mai kor
igényeit és a konferenciát idén hibrid formában rendezi meg, lehetőséget adva a helyszíni
jelenlét mellett az online csatlakozásra is.
A konferenciára a világ minden tájáról érkeznek résztvevők, 35-45 országból 300 vendégre
lehet számítani. A részvételre való felhívás már 2016-ban elkezdődött. Az eseményre
meghívást kaptak a Nemzetközi Kecske Szövetség tagszervezetei, állattenyésztő szervezetek,
agrár felsőoktatási intézmények, állattenyésztő kutatóintézetek, tenyésztők és állattartók,
valamint az ágazat számára eszközöket és gyógyszereket gyártó cégek.
Örömünkre szolgálna Önt és cégét azon szponzorok sorában üdvözölni, akik a konferencián
való részvételükkel, illetve támogatásukkal ismerik el a konferencia megrendezésének és
sikeres lebonyolításának tudományos és gazdasági fontosságát.
A konferencia kiállítói és szponzorai feltüntetésre kerülnek az esemény honlapján és a
hírlevelekben is megemlítésre kerülnek.
Kerüljön kapcsolatba a kecsketartás szereplőivel – Információk kiállítóknak
A világkonferencia eseményeivel párhuzamosan megrendezésre kerülő kiállítás megfelelő
alkalmat ad arra, hogy támogatóink kulturált, nyugodt körülmények között találkozhassanak
a konferencia résztvevőivel és értekezhessenek velük a legújabb fejlesztésekről és
ismeretekről, bővítve ezzel piaci lehetőségeiket.
A konferenciával kapcsolatos részletes információk elérhetőek a http://www.icg2022.org
honlapon.
A konferencia időpontja
2022. szeptember 18 – 23.
A konferencia helyszíne
Hotel Eger & Park
Eger, Szálloda u. 3.
3300
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Helyszín az online résztvevők részére
A Virtuális Konferencia Platform

A kiállítás helyszíne
A kiállítás a konferencia szerves része, amely a helyszín központjában kerül elhelyezésre. A
tudományos program időt és lehetőséget biztosít a résztvevők számára a kiállítás látogatására.

A kiállító helyek felállítása és bontása
A standok felállítására szeptember 18-án kerül sor, míg bontani szeptember 21-én 18 órától
lehet.
A kiállítás nyitvatartása (tervezett):
09.00‐19.00
2022. szeptember 19. hétfő
2022. szeptember 20. kedd
09.00‐19.00
2022. szeptember 21. szerda
09.00‐18.00
Jelentkezési határidő:
Kiállítóhely bérlésére 2022. július 1‐ig lehet jelentkezni
Kiállítás
6m2-es épített stand
Az épített
tartalmazza:

stand

a

következőket

• alumínium keret, fehér falak, 210 cm
magas
• a fal alemek mérete 210×95 cm
• asztal, 2 szék, 3 spot lámpa, szőnyeg,
szemetes
• 1 vagy 2 információs pult
• 230V-os áramellátás
• fríz, melyre kérés alapján a cég logóját és
nevét nyomtatjuk
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Amennyiben saját standdal szeretne megjelenni, lehetőség van alapterület bérlésére is.
Árak
Az árak a jelentkezési lapon kerültek feltüntetésre.
Foglaláshoz kérjük, küldje el e-mailben a kitöltött jelentkezési űrlapot.
A standon lévő személy/személyek kedvezményes regisztrációs díjjal regisztrálhatnak, amely
a kiállítási csomag díján felül fizetendő. A regisztrációs díj a következő szolgáltatásokat
tartalmazza: részvétel a konferencián, ebédek, kávészünetek, Welcome Cocktail, kiadványok.
A kedvezményes díj standonként 2 fő részére vehető igénybe, jelentkezni az on-line
regisztrációs felületen lehet. Ugyanitt foglalható szállás is.
Megjegyzés: A kiállítási standokon víz‐ és csatorna bekötési lehetőség nincs. A kiállítás
nyitvatartási ideje alatt kiállítási‐, felszerelési tárgyainak őrzéséről a kiállítónak kell
gondoskodnia.
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Előzetes Program
2022. szeptember 18. vasárnap
• Érkezés és regisztráció
• IGA Board Meeting
• Welcome Cocktail fogadás
2022. szeptember 19. hétfő
• Regisztráció
• Ünnepélyes megnyitó
• Tudományos program
• Nemzetközi kecske tejtermék és sajt kiállítás
• Nemzetközi kecske tejtermék verseny
• Könyvbemutatók: „Goat Science”, „Goats (Capra), „A hús szerepe a humán
táplálkozástudományban”
• IGA Board Meeting
• Get together Party-BBQ
2022. szeptember 20. kedd
• Regisztráció
• Tudományos program
• Poszterek bemutatása
• Borkóstolóval egybekötött vacsora
2022. szeptember 21. szerda
• Regisztráció
• Tudományos program
• IGA Board Meeting
• IGA General Assembly
• A konferencia zárása
• Gála vacsora, Nemzetközi kecske tejtermék
verseny díjátadó ünnepség
2022. szeptember 22. csütörtök
• Technikai túrák
2022. szeptember 23. péntek
• Elutazás
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JELENTKEZÉSI LAP KIÁLLÍTÓK RÉSZÉRE
Kitöltés után kérjük juttassa el az alábbi email címre.
Altagra Szervező és Utazási Iroda Kft.
e‐mail: icg2022@altagra.hu

Cégnév:
Kapcsolattartó neve:
IRSZ:

Város:

Cím:
Telefon:

e-mail:

@

Adószám:

Épített stand

Alapterület

4 m2-es épített stand: 350 000 Ft + ÁFA

_____ m2 kiállítási alapterületet kérek saját

6 m2-es épített stand: 500 000 Ft + ÁFA

installációhoz
minimum igényelhető mennyiség: 4 m2
Az alapterület ára: 40 000 Ft + ÁFA
/m2
Kedvezményes díj könyvkiadóknak:
33 000 Ft + ÁFA /m2

További kívánságok: (logo, dekoráció, virág, stb.):

___________________________
Dátum

___________________________
Aláírás

Kérjük, a megrendeléssel egy időben küldje el vállalati logóját vektorgrafikus formátumban.
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Információ szponzoroknak / hirdetőknek
Szponzoráció
Az ICG2022 konferenciára örömmel vesszük bárminemű szponzorációját. A szponzorok
feltüntetésre kerülnek a honlapon, és az esemény alatt is.
Esemény szponzoráció
Nyitófogadás - BBQ
500 000 Ft + ÁFA
Legyen gazdája a konferencia első hivatalos közösségi eseményének! Szervezetének képviselői
köszönthetik a konferencia résztvevőit a nyitófogadás alkalmával. A támogatás az alábbi
lehetőségeket foglalja magába:
• Transzparensek és termékek kihelyezése a nyitófogadás alatt
• Három fő ingyenes részvétele a nyitófogadáson
• A “nyitófogadás szponzora” cím feltüntetése a nyomtatott programban
• Elismerés a konferencia szponzortábláján
Gálavacsora
500 000 Ft + ÁFA
Támogassa a konferencia legfontosabb közösségi eseményét! Szervezetének képviselői
köszönthetik a konferencia résztvevőit a gálavacsora alkalmával. A támogatás az alábbi
lehetőségeket foglalja magába:
• A szervezet nevének és logojának feltüntetése a menükártyán
• Három fő ingyenes részvétele a nyitófogadáson
• A “gálavacsora szponzora” cím feltüntetése a nyomtatott programban
• Elismerés a konferencia szponzortábláján
További támogatási lehetőségek
Programfüzet szponzoráció – egyoldalas színes hirdetés
250 000 Ft + ÁFA
Jelentessen meg hirdetést a konferencia programfüzetében! A füzet mérete A/4, a
hirdetéseket Press Quality PDF (300dpi) formátumban várjuk.
Poszter szekció
Megjelenés a poszter szekció támogatásával.

330 000 Ft + ÁFA

Szórólap, vagy bármilyen apró ajándék
elhelyezése az információs csomagban

330 000 Ft + ÁFA

Névkitűző tartó nyakszalag céglogóval

270 000 Ft + ÁFA
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Természetbeni szponzorálás
A szervezők örömmel fogadják továbbá a cégek természetben (kongresszusi táska, kitűzők,
tollak stb.), illetve termékekkel, szolgáltatásokkal történő támogatását is. Ezek a támogatások
egyedi megállapodás formájában valósulnak meg.
Általános tudnivalók kiállítók, hirdetők, szponzorok számára
Fizetési feltételek
A jelentkezési lapokon feltüntetett adatok alapján a jelentkezéseket visszaigazoljuk, és előleg
bekérő levelet küldünk. A befizetést az előleg bekérő levélen feltüntetett számlaszámra kérjük
teljesíteni, a megjelölt határidőig. Az átutalás beérkezése után előlegszámlát, a konferencia
után pedig végszámlát állítunk ki. A jelentkezési lap kitöltése és a szervezőknek történő
megküldése megrendelésnek számít – és a megfelelő határidőn belüli lemondás esetét kivéve
– fizetési kötelezettséget von maga után.
A rendezvényeinken nyújtott étel-italfogyasztás, mint természetbeni juttatás után a
közterheket a résztvevőt delegáló cégnek kell megfizetni, ezért számlánkon a kiállítói
részvételi díjat megbontjuk konferencia részvételre és étel-italfogyasztásra, mint közvetített
szolgáltatásra.
Megjegyzés
A jelentkező elismeri, hogy nincs joga kártérítési igényt benyújtani a szervezőkkel szemben,
ha a konferencia megtartását vis maior események akadályozzák. A vis maior olyan esetekre
vonatkozik, mely a szervező akaratán kívül és elhárítatlanul következik be, és nem a szervező
hibája. Ilyen esetek lehetnek például politikai események (terrorcselekmény) vagy váratlan
gazdasági akadályok.
Támogatási fokozatok
Támogatóinkat, akik kiállítóként és / vagy hirdetőként az alábbi összegeket érik el, a
következők szerint osztályozzuk:
Gyémánt fokozatú támogató
Arany fokozatú támogató
Ezüst fokozatú támogató
Bronz fokozatú támogató

2 700 000 Ft + ÁFA
1 350 000 Ft + ÁFA
675 000 Ft + ÁFA
330 000 Ft + ÁFA

Amennyiben felkeltettük érdeklődését a rendezvény iránt, kérjük lépjen kapcsolatba a
konferencia titkárságával:
Altagra Szervező és Utazási Iroda Kft.
e‐mail: icg2022@altagra.hu
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JELENTKEZÉSI LAP TÁMOGATÓK / HIRDETŐK RÉSZÉRE
Kitöltés után kérjük juttassa el az alábbi címek valamelyikére:
Altagra Szervező és Utazási Iroda Kft.
e‐mail: icg2022@altagra.hu

Cégnév:
Kapcsolattartó neve:
IRSZ:

Város:

Cím:
Telefon

e-mail:

@

Adószám:
Esemény szponzoráció
Nyitófogadás - BBQ

500 000 Ft + ÁFA

Gálavacsora

500 000 Ft + ÁFA

További támogatási lehetőségek
Egyoldalas színes hirdetés a programfüzetben

250 000 Ft + ÁFA

Poszter szekció

330 000 Ft + ÁFA

Szórólap elhelyezése az információs csomagban

330 000 Ft + ÁFA

Névkitűző tartó nyakszalag céglogóval
___________________________
Dátum

270 000 Ft + ÁFA
___________________________
Aláírás

Kérjük, a megrendeléssel egy időben küldje el vállalati logóját vektorgrafikus formátumban.
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