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Innorail 2019

Immáron a budapesti konferenciasorozat 4. eseményére, az innoRail 2019-re invitáljuk Önöket nagy tisztelettel.

Az InnoRail Budapest vasútszakmai konferenciasorozat kétévente kerül megrendezésre Budapesten. Ezt a 

rendezvényt a vasúti közlekedés iránt elkötelezett magyar szakemberek 2013-ban hívták életre azzal a cél-

lal, hogy közösen gondolkodjanak a vasúti közlekedés jelenéről, annak jövője érdekében. Ma már elmond-

hatjuk, hogy a hagyományteremtő esemény elérte a célját, valódi fórumot teremtett a különböző szakte-

rületek közötti eszmecserére, gyakorlati problémák megvitatására, új fejlesztések, eszközök és módszerek 

bemutatására és megismerésére. 

Az EU egyik legfőbb prioritása továbbra is egy biztonságos, modern és integrált vasúti hálózat kiépítése, amely képes a vasúti közlekedés 

versenyképesebbé tételére. Régen látott hatalmas ütemben zajlik Magyarországon is a közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Mind a vasúti 

pályák és a vonatbefolyásoló rendszerek, mind a járművek generációs váltást élnek át. 

Mivel a vasút kihasználtságának növelése még további feladatokat ró egész Európában a szakemberekre, a környezetkímélő, a közutak terhe-

lését mérséklő, a közösségi közlekedés gerincét adó vasúti ágazatban további versenyképes fejlesztésekre van szükség. Ezt a célt soha nem 

látott mértékű források segítik. Ezek hatékony felhasználásához kívánunk hozzájárulni egy nemzetközi, európai vasúti konferencia eszközeivel. 

a konferencia hivatalos nyelvei: angol, magyar, német

A konferencia első napján plenáris ülést, a további két napon párhuzamos szekciókat tervezünk InFRASTRUKTÚRA és 

KÖRnYEZETTUDAToSSÁG A VASÚTI VonTATÁSBAn témákban. 

A konferencia tervezett szakmai programját a következő témakörök határozzák meg.

•	 Közlekedéspolitikai	irányok,	a	vasúti	infrastruktúra	fejlesztésének	stratégiája,	szabályozási	környezete	és	gazdasági	kérdései.

•	 A	vasúti	pálya	szerkezete,	építése,	fenntartása	és	üzemeltetése.

•	 Okosmegoldások	a	vasúti	infrastruktúrában.

•	 Kockázat,	biztonság	és	megbízhatóság	a	vasúti	infrastruktúra	működtetésében.

•	 Okosmegoldások	az	utasok	kiszolgálásában.	

•	 Környezettudatosság	a	vasúti	vontatásban	–	korszerű	energiaellátási	és	hajtásrendszerek.

Várjuk a konferenciára a hazai és a külföldi vasúti infrastruktúra és járműves szakterület üzemeltetőit, ipari partnereit, a kutatókat, a tervező-

ket, a téma valamennyi elméleti és gyakorlati szakemberét.

Fővárosunk fekvése kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy Budapest legyen az Európa minden térségéből érkező vasúti szakemberek találko-

zópontja, ahol hazai és külföldi szaktekintélyek előadásában a legaktuálisabb információkhoz juthatnak. Európa számos országából hívunk 

előadókat, résztvevőket, ám természetesen örömmel fogadjuk az érdeklődőket a világ távolabbi pontjairól is.

Az InnoRail 2019 alkalmával lehetősége nyílik találkozni az Ön, illetve cége számára stratégiailag kiemelkedően fontos szakemberekkel, új 

kapcsolatokra tehet szert döntéshozói, tervezői, kivitelezői, beszállítói és tudományos körökben egyaránt, bővítheti partnerkörét, a már 

meglévőkkel pedig elmélyítheti kapcsolatait.

Szponzorként számos lehetőséget kínálunk nagyszámú célcsoportja elérésére. Ez az a fórum, ahol azon túl, hogy a szakmai előadásokon ér-

tékes információkkal gazdagodhat, és lehetősége lesz külföldi kapcsolatrendszere kiszélesítésére, színvonalas környezetben mutatkozhat be 

a szakmának, felmérheti a szolgáltatása, termékei iránti igényeket, kiemelt médiafigyelmet kap. Egy ilyen nagyszabású rendezvény kiváló le-

hetőségeket rejt magában az ismertség növelése, a cég- és termékimázs építése terén, továbbá kiváló referenciaként szolgál.

Tegyen szert előnyre a sokszínű szponzori csomagok segítségével, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt. Minél 

előbb dönt, annál hosszabb ideig lesz részese az InnoRail 2019 kommunikációjának (honlap, szórólapok, körlevelek, hírlevelek, meghívók, 

sajtóközlemények stb.). Szponzori jelentkezés határideje: 2019. június 30.

A háromnapos innovatív konferenciával párhuzamosan több száz négyzetméteren kiállítás is megrendezésre kerül a helyszínen, emelve ez-

zel az esemény színvonalát. A kiállítás célja egyfelől a bemutatkozás, a kapcsolatfelvétel lehetőségének megteremtése, valamint a konferen-

cia program nélküli időszakaira a hasznos időtöltés biztosítása a résztvevők számára. A program összeállításánál külön figyelmet fordítottunk 

arra, hogy a szakmai előadásokon túl a szünetek is nagy hangsúlyt kapjanak, amikor sor kerülhet a látogatók és a kiállítók közötti párbeszéd-

re, és lehetőség nyílik kötetlen szakmai eszmecserékre is. Kiállítói jelentkezés határideje: 2019. július 31.

Használja ki a célzott kommunikáció lehetőségét! Balla Ágnes
főszervező

TiszTelT ParTnerünk!



Innorail 2019

kiállítási információ
A kiállítási terület az előadótermek közelében, a kávészünet területén lesz megtalálható, a konferencia helyszínén. Annak érdekében, hogy 

maximálisan biztosítva legyen a résztvevők közötti interakció, a szervezők a kávészüneteket a standok között tervezik. A kiállítói terek rugal-

mas koncepciót biztosítanak a saját építésű standokhoz (csak terület), vagy lehetőségük van teljesen felszerelt stand foglalására (a standok 

6–18	m2 nagyságúak). Az InnoRail 2019 kiemelt szponzorai elsőbbséget élveznek a standok kiválasztásánál, ezután a standok választása a 

foglalás érkezési sorrendjében történik. A közös területeken, közel az előadótermekhez ingyenes wifi kapcsolatot biztosítunk, hogy a résztve-

vők és a kiállítók egyaránt használni tudják.   

1. kiállítói csomag

Kiállítási	terület	mérete	és	díja	–	1.	csomag	

(szélesség x mélység)

6 m2	(3	x	2)		 280	000	Ft	+	áfa	

9 m2	(3	x	3)	 360	000	Ft	+	áfa	

12 m2	(4	x	3	vagy	6	x2)	 420	000	Ft	+	áfa	

18	m2	(6	x	3	vagy	9	x	2)	 520	000	Ft	+	áfa	

2. kiállítói csomag

Épített	stand	mérete	és	díja	–	2.	csomag

(szélesség x mélység)

6 m2	(3	x	2)		 350	000	Ft	+	áfa	

9 m2	(3	x	3)	 470	000	Ft	+	áfa	

12 m2	(4	x	3	vagy	6	x2)	 560	000	Ft	+	áfa	

18	m2	(6	x	3	vagy	9	x	2)	 730	000	Ft	+	áfa	

Az	alapstandméretek	a	6-9-12-18	m2. A speciális kéréseket és a magas energiafogyasztási igényeket előre egyeztetni kell a szervezőkkel. 

Az első csomag kiállítási díjának tartalma

 a programfüzetben az adott kiállítói terület és a cég nevének feltüntetése logó nélkül

 cégnév feltüntetése az InnoRail 2019 weboldalán linkkapcsolattal

 kávészünetek a kiállítók részére

 helyszíni biztonsági őr biztosítása a nyitvatartási időben, valamint az éjszakai órákban

 stand takarítása

 1 ingyenes kiállítói belépő 6 vagy 9 m2-es stand esetén, illetve 2 ingyenes kiállítói belé-

pő	12	és	18	m2-es stand esetén 

A második csomag kiállítási díjának tartalma
 az első csomagban leírt szolgáltatások

 stand szállítása, felállítása, illetve szétszerelése

 a teljes stand felállítása a Syma elemekből (250 cm magas, fehér oldalsó panelek, 

információs pult, polc a kijelzőnek, szemetes, szőnyeg)

 frízfelirat (200 cm x 30 cm)

 világítási rendszer 3 m2-enként egy spotlámpával

 3 konnektor az áramnak (230 V, 50 Hz, európai szabvány), maximum 3 kW-os ener-

giahasználat



Hirdetési lehetőségek
az innorail 2019 Budapest számos lehetőséget biztosít a hirdetésre. 

Programfüzetben
B5 formában, kb. 500 db

Teljes belső oldal (színes) ......................................................................................................180	000	Ft	+	áfa

Teljes belső oldal (fekete-fehér).........................................................................................145	000	Ft	+	áfa	

Szórólap elhelyezése a konferenciatáskában
Maximum méret: A4, kb. 500 db

A prospektus maximum 12 oldal terjedelmű lehet  ..............................................145	000	Ft	+	áfa

Cég logójának elhelyezése a weblapon linkkapcsolattal ...................................290	000	Ft	+	áfa

Cég logójának elhelyezése a konferencia helyszínén ..........................................290	000	Ft	+	áfa

Jelentkezési és fizetési feltételek

Minden kiállító és hirdető, aki jelentkezni kíván bármelyik felsorolt szolgáltatásra, a csatolt, cégszerűen aláírt Kiállítói és hirdetői jelentkezési 

lap elküldésével teheti ezt meg a CongressLine Kft.-nél. Kiállítási terület megrendelése esetén a standhely kizárólag akkor foglalható el, ha 

annak ellenértéke a feltüntetett időpontig a szervezők számlájára beérkezett. A kiállítás szervezői fenntartják a jogot a standkiosztás meg-

változtatására, ha a szervezés körülményei ezt megkövetelik. A hirdetés a programfüzetben akkor kerül kinyomtatásra, ha a hirdetés teljes 

összege a feltüntetett határidőig befizetésre került. A jelentkezési lap aláírása és elküldése a felek között létrejött szerződésnek minősül, vala-

mint írásos kötelezettségeket jelent arra vonatkozóan, hogy a jelentkező a feltételeket megismerte és elfogadta. 

A feltüntetett árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák. A befizetéseket díjbekérő ellenében kérjük teljesíteni, az alábbiak szerint:

Kiállítói jelentkezés határideje: 2019. július 31.

A kiállítási díj 50%-os előlegének befizetése: 2019. július 31.

A teljes kiállítási díj befizetésének határideje: 2019. szeptember 30.

A programfüzetbe kerülő hirdetések és szórólapok elhelyezési 

díjának befizetési határideje:  2019. szeptember 30.

lemondási feltételek

Bármilyen szolgáltatás lemondása és módosítása kizárólag írásban 

történhet, a szervezőkhöz intézett levélben. A díjvisszatérítés a 

lemondás dátumának függvénye az alábbiak szerint: 

2019.	május	31.	előtt		 80%	visszatérítés,	20%	visszatartás

2019. augusztus 31. előtt 50% visszatérítés, 50% visszatartás

2019. augusztus 31. után nincs visszatérítés

Jelentkezés, kapcsolatfelvétel: 

Congressline Kft.

1065 Budapest, Révay köz 2.

Kapcsolattartó: Krasznai Tamás

Telefon: 061-429-0146

E-mail: office@congressline.hu

Honlap: www.congressline.hu



Kiállítói és hirdetői jelentKezési lap
(Kérjük, a jelentkezési lapot legkésőbb 2019. július 31-ig szíveskedjen visszaküldeni.)

Cégnév:  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Postacím:  .....................................................................................................................................................................................................................................................

Számlázási cím (ha a fentitől eltér):  ...................................................................................................................................................................................................

Adószám:  .....................................................................................................................................................................................................................................................

Kapcsolattartó neve:  ...............................................................................................................................................................................................................................

Telefon: ........................................................................................................   Fax: .................................................................................................................................

E-mail:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet. A csomagok és szolgáltatások részletes leírását a Felhívás kiállításra és hirdetésre elne-

vezésű katalógus tartalmazza.

Kiállítás

Kiállítási terület mérete és díja – 1. csomag 
(szélesség x mélység)

6 m2 (3 x 2)  ............................................................. 280 000 Ft + áfa 

9 m2 (3 x 3)  ............................................................. 360 000 Ft + áfa 

12 m2 (4 x 3 vagy 6 x2) ........................................420 000 Ft + áfa 

18 m2 (6 x 3 vagy 9 x 2)  ..................................... 520 000 Ft + áfa 

hirdetések

Programfüzetben
Teljes belső oldal (színes)  .................................180 000 Ft + áfa 

Teljes belső oldal (fekete-fehér)  .....................145 000 Ft + áfa 

Szórólap elhelyezése 
a konferenciatáskában  ......................................145 000 Ft + áfa 

Épített stand mérete és díja – 2. csomag
(szélesség x mélység)

6 m2 (3 x 2)  .......................................................................350 000 Ft + áfa 

9 m2 (3 x 3)  .......................................................................470 000 Ft + áfa 

12 m2 (4 x 3 vagy 6 x2) .................................................560 000 Ft + áfa 

18 m2 (6 x 3 vagy 9 x 2)  ...............................................730 000 Ft + áfa 

Cég logójának
elhelyezése a weblapon  ............................................290 000 Ft + áfa 

elhelyezése a konferencia helyszínén  ..................290 000 Ft + áfa 



Fizetési feltételek
A feltüntetett árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák. A befizetéseket díjbekérő ellenében kérjük teljesíteni, az alábbiak szerint.

Kiállítói jelentkezés határideje: ............................................................................................................................................................................. 2019. július 31.

 A kiállítási díj 50%-os előlegének befizetése:  ............................................................................................................................................ 2019. július 31.

 A teljes kiállítási díj befizetésének határideje: .............................................................................................................................. 2019. szeptember 30.

 A programfüzetbe kerülő hirdetések és szórólapok elhelyezési 

 díjának befizetési határideje: .............................................................................................................................................................. 2019. szeptember 30.

lemondási feltételek
Bármilyen szolgáltatás lemondása és módosítása kizárólag írásban történhet a szervezőkhöz intézett levélben. A díjvisszatérítés a lemon-

dás dátumának függvénye az alábbiak szerint: 

 2019. május 31. előtt ....................................................................................................................................................80% visszatérítés, 20% visszatartás

 2019. augusztus 31. előtt ...........................................................................................................................................50% visszatérítés, 50% visszatartás

 2019. augusztus 31. után ..............................................................................................................................................................................nincs visszatérítés

Alulírott kijelentem, hogy a fizetési és lemondási feltételeket ismerem és elfogadom.

Dátum: ……………………..…………….…    Aláírás: ……………………………..……………………..

Kérjük, a jelentkezési lapot legkésőbb 2019. július 31-ig szíveskedjen visszaküldeni.

Jelentkezés, kapcsolatfelvétel

CongressLine Kft.

1061 Budapest, Révay köz 2.

Kapcsolattartó: Krasznai Tamás

Telefon: (061) 429-0146, (061) 312-1582

E-mail: office@congressline.hu

Honlap: www.congressline.hu 


