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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!



Platina fokozatú szponzori csomag 

•	 a	szponzor	 logójának	 feltüntetése	a	weblapon	platina	 fokozatú	

szponzorként, linkkapcsolattal

•	 a	szponzor	logójának	elhelyezése	a	programfüzetben,	platina	foko-

zatú szponzorként kiemelve

•	 a	szponzor	logójának	elhelyezése	a	konferenciateremben	a	szünetek	

alatt, platinafokozatú szponzorként kiemelve

•	 szóbeli	köszönetnyilvánítás	a	megnyitón	

•	 a	szponzor	logójának	elhelyezése	platina	fokozatú	szponzorként	ki-

emelve minden információs táblán és molinón 

•	 B5-ös	méretű,	egész	oldalas,	színes	hirdetési	megjelenés	biztosítása	

a programfüzet egyik kiemelt oldalán 

•	 12	m2 kiállítási terület (a terület felár ellenében növelhető)

•	 szórólap	elhelyezése	a	konferenciatáskában	(maximum	3-féle	pros-

pektus	maximum	A4-es	méretben)

•	 5	fő	teljes	részvételi	díja	a	konferencián	(szállás	nélkül	értendő)

•	 3	fő	kiállító	díjmentes	részvétele	a	standon	(szállás	nélkül	értendő)	

a szponzori csomag maximum 2 cég számára választható! 

a szponzori csomag díja: 7 200 000 Ft + áfa (23 000 euró + áfa)

arany fokozatú szponzori csomag

•	 a	szponzor	logójának	feltüntetése	a	weblapon	arany	fokozatú	szpon-

zorként, linkkapcsolattal

•	 a	szponzor	logójának	elhelyezése	a	programfüzetben,	arany	fokoza-

tú szponzorként kiemelve

•	 a	szponzor	logójának	elhelyezése	a	konferenciateremben	a	szünetek	

alatt, arany fokozatú szponzorként kiemelve

•	 szóbeli	köszönetnyilvánítás	a	megnyitón	

•	 a	szponzor	logójának	elhelyezése	arany	fokozatú	szponzorként	ki-

emelve minden információs táblán és molinón

•	 B5-ös	méretű,	egész	oldalas,	színes	hirdetési	megjelenés	biztosítása	

a programfüzetben

•	 9	m2 kiállítási terület (a terület felár ellenében növelhető)

•	 szórólap	elhelyezése	a	konferenciatáskában	 (maximum	

2-féle	prospektus	maximum	A4-es	méretben)

•	 3	fő	teljes	részvételi	díja	a	konferencián	(szállás	nélkül	ér-

tendő)

•	 2	fő	kiállító	díjmentes	részvétele	a	standon	(szállás	nélkül	

értendő)

A szponzori csomag maximum 3 cég számára választható! 

a szponzori csomag díja: 4 000 000 Ft + áfa 

(13 000 euró + áfa)

kiemelt szponzori csomagok
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ezüst fokozatú szponzori csomag

•	 a	szponzor	logójának	feltüntetése	a	weblapon	ezüst	fokozatú	szponzorként,	

linkkapcsolattal

•	 a	szponzor	logójának	elhelyezése	a	programfüzetben,	ezüst	fokozatú	szponzor-

ként kiemelve

•	 a	szponzor	logójának	elhelyezése	a	konferenciateremben	a	szünetek	alatt,	ezüst	

fokozatú szponzorként kiemelve

•	 szóbeli	köszönetnyilvánítás	a	megnyitón

•	 a	szponzor	logójának	elhelyezése	ezüst	fokozatú	szponzorként	kiemelve	min-

den információs táblán és molinón

•	 B5-ös	méretű,	egész	oldalas,	színes	hirdetési	megjelenés	biztosítása	a	prog-

ramfüzetben

•	 6	m2 kiállítási terület (a terület felár ellenében növelhető)

•	 szórólap	elhelyezése	a	konferenciatáskában	(maximum	1-féle	prospektus,	maxi-

mum A4-es méretben)

•	 2	fő	teljes	részvételi	díja	a	konferencián	(szállás	nélkül	értendő)

•	 1	fő	kiállító	díjmentes	részvétele	a	standon	(szállás	nélkül	értendő)

a szponzori csomag maximum 5 cég számára választható! 

a szponzori csomag díja: 2 300 000 Ft + áfa (7500 euró + áfa)

Általános szponzori csomag 

•	 a	szponzor	logójának	feltüntetése	a	weblapon	általános	szponzorként,	link-

kapcsolattal

•	 a	szponzor	logójának	elhelyezése	a	programfüzetben,	általános	szponzorként	

kiemelve

•	 a	szponzor	logójának	elhelyezése	a	konferenciateremben	a	szünetek	alatt,	ál-

talános szponzorként kiemelve 

a szponzori csomag tetszőleges számú cég számára választható! 

a szponzori csomag díja: 570 000 Ft + áfa (1800 euró + áfa)



a konferenciabankett kizárólagos szponzora

•	 a	vacsora	helyszínén,	tetszés	szerint	molinós	vagy	asztali	zászlós	megjelenés	

biztosítása (a zászlót/molinót a támogató biztosítja)

•	 a	szponzor	logójának	feltüntetése	a	bankett	meghívóján	

•	 szóbeli	köszönetnyilvánítás	a	banketten

•	 a	szponzor	logójának	feltüntetése	a	weblapon	a	bankett	hivatalos	szponzora-

ként, linkkapcsolattal

•	 a	szponzor	logójának	elhelyezése	a	programfüzetben	a	bankett	szponzoraként

•	 a	szponzor	logójának	elhelyezése	a	konferenciateremben,	a	szünetek	alatt,	a	

bankett hivatalos szponzoraként kiemelve

•	 5	darab	díjmentes	belépő	a	vacsorára	

a szponzori csomag 1 cég számára választható! 

a szponzori csomag díja: 3 100 000 Ft + áfa (10 000 euró + áfa)

a konferenciaebéd szponzora

•	 a	támogató	által	választott	napon	az	ebéd	kizárólagos	szponzora	

•	 az	ebéd	helyszínén	a	molinós	vagy	asztali	zászlós	megjelenés	biztosítása	(a	

zászlót/molinót a támogató biztosítja)

•	 szóbeli	köszönetnyilvánítás	a	megnyitón

•	 a	szponzor	logójának	feltüntetése	a	weblapon	az	ebéd	hivatalos	szponzora-

ként, linkkapcsolattal

•	 a	szponzor	logójának	elhelyezése	a	programfüzetben	az	ebéd	hivatalos	szpon-

zoraként

•	 a	szponzor	logójának	elhelyezése	a	konferenciateremben	az	ebéd	hivatalos	

szponzoraként, a szünetek alatt

a szponzori csomag 3 cég számára választható! 

a szponzori csomag díja: 2 000 000 Ft + áfa (6400 euró + áfa)

a konferencia kávészünetének szponzora

•	 a	szponzor	által	választott	napon	egy	kávészünet	kizárólagos	szponzora

•	 a	kávészünet	helyszínén	a	molinós	vagy	asztali	zászlós	megjelenés	biztosítása	(a	

zászlót/molinót a támogató biztosítja)

•	 szóbeli	köszönetnyilvánítás	a	megnyitón

•	 a	szponzor	logójának	feltüntetése	a	weblapon	a	kávészünet	hivatalos	szponzora-

ként, linkkapcsolattal

•	 a	szponzor	logójának	elhelyezése	a	programfüzetben	a	kávészünet	hivatalos	

szponzoraként 

•	 a	szponzor	logójának	elhelyezése	a	konferenciateremben	a	kávészünet	hivatalos	

szponzoraként, a szünetek alatt  

a szponzori csomag 5 cég számára választható! 

a szponzori csomag díja: 400 000 Ft + áfa (1300 euró + áfa)

speciális szponzori csomagok 



a konferenciakiadvány (pendrive) kizárólagos szponzora  

•	 a	szponzor	logójának/nevének	elhelyezése	a	pendrive-on	egy	színnel

•	 a	szponzor	logójának	feltüntetése	a	weblapon	szponzorként,	linkkapcsolattal

•	 a	szponzor	logójának	elhelyezése	a	programfüzetben	

•	 a	szponzor	logójának	elhelyezése	a	konferenciateremben

a szponzori csomag csak egy cég számára választható! 

a szponzori csomag díja: 1 700 000 Ft + áfa (5400 euró + áfa) (ha a pendrive-ot a 

szervezők biztosítják)

a szponzori csomag díja: 400 000 Ft + áfa (1300 euró + áfa) (ha a pendrive-ot a 

szponzor biztosítja)

a konferencia-jegyzettömb és -toll kizárólagos szponzora

•	 a	szponzor	logójának/nevének	elhelyezése	az	anyagokon	egy	színnel

•	 a	szponzor	logójának	feltüntetése	a	weblapon	szponzorként,	linkkapcsolattal

•	 a	cég	logójának	elhelyezése	a	programfüzetben	szponzorként	

a szponzori csomag csak egy cég számára választható! 

a szponzori csomag díja: 700 000 Ft + áfa (2200 euró + áfa) (ha a jegyzettömböt 

és a tollat a szervezők biztosítják)

a szponzori csomag díja: 400 000 Ft + áfa (1300 euró + áfa) (ha a jegyzettömböt 

és a tollat a szponzor biztosítja)

iNNOrail 2019



Jelentkezési és 
fizetési feltételek
Fenti szponzori csomagokra jelentkezni a csatolt, cégszerűen aláírt Szponzo-

ri jelentkezési lap elküldésével lehet az InnoRail Kiadó és Konferencia Kft.-nél 

vagy a CongressLine Kft.-nél, legkésőbb 2019. június 30-ig. Amennyiben a 

szponzor által választott csomag már foglalt, erről a szervező azonnal tájékoz-

tatja partnerét, és ebben az esetben más szponzori csomagot ajánl fel.

A szponzori csomagok tartalma a szervező részéről ajánlattételnek minősül.  

Ennek írásos elfogadása a szponzor részéről szerződés létrejöttét eredményezi. 

A szponzori csomagok díja a 27%-os áfát nem tartalmazza. A szponzori díjak 

díjbekérő ellenében történő befizetésének határideje legkésőbb a díjbekérő ki-

állítását követő 10. munkanapon esedékes. A szervező fenntartja a jogot és a le-

hetőséget, hogy a meghirdetett szponzori csomagoktól eltérő megállapodást 

kössön a szponzorral, amennyiben ez a felek kölcsönös érdekeit szolgálja.

A Szponzori jelentkezési lap megküldése után a szponzor részéről visszalépés 

nem lehetséges, mivel az ellenszolgáltatást (a kommunikációt a résztvevők fe-

lé) a szervező azonnal megkezdi. Visszalépésre a szponzor kizárólag abban az 

esetben jogosult, ha a szervező az ajánlatban foglalt szolgáltatásokat önhibájá-

ból kifolyólag nem biztosítja a szponzor részére. 

Jelentkezés, kapcsolatfelvétel: 

innoRail Kiadó és Konferencia Kft.

2143 Kistarcsa, Terézia utca 11/A

Kapcsolattartó: Balla Ágnes

Telefon:	0630-413-7585

E-mail: balla.agnes@innorail.hu

Honlap: www.innorail2019.hu

Congressline Kft.

1065	Budapest,	Révay	köz	2.

Kapcsolattartó: Krasznai Tamás

Telefon:	061-429-0146

E-mail: office@congressline.hu

Honlap: www.congressline.hu



Szponzori jelentkezéSi lap
(Kérjük, a jelentkezési lapot legkésőbb 2019. június 30-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 Szponzori csomagok elnevezésű ka-

talógus tartalmazza.

1. kiemelt szponzori csomagok

Platina fokozatú szponzori csomag  ......................................................................................................................................................... 7 200 000 Ft + áfa 

Arany fokozatú szponzori csomag  ........................................................................................................................................................... 4 000 000 Ft + áfa 

Ezüst fokozatú szponzori csomag  ............................................................................................................................................................ 2 300 000 Ft + áfa 

Általános szponzori csomag  ........................................................................................................................................................................... 570 000 Ft + áfa 

2. Speciális szponzori csomagok

A konferenciabankett kizárólagos szponzora  .......................................................................................................................................3 100 000 Ft + áfa 

A konferenciaebéd szponzora  ................................................................................................................................................................... 2 000 000 Ft + áfa 

A konferencia kávészünetének szponzora  ................................................................................................................................................400 000 Ft + áfa 

A konferenciakiadvány (pendrive) kizárólagos szponzora ................................................................ 1 700 000 Ft + áfa        400 000* Ft + áfa 

A konferenciaanyagok (jegyzettömb és toll) kizárólagos szponzora  ...............................................700 000 Ft + áfa        400 000* Ft + áfa 

  (*ebben az esetben az anyagokat a szponzor biztosítja)



3. jelentkezési és fizetési feltételek

Fenti szponzori csomagokra jelentkezni a csatolt, cégszerűen aláírt Szponzori jelentkezési lap elküldésével lehet az InnoRail Kiadó és 

Konferencia Kft.-nél vagy a CongressLine Kft.-nél, legkésőbb 2019. június 30-ig. Amennyiben a szponzor által választott csomag már 

foglalt, erről a szervező azonnal tájékoztatja partnerét, és ebben az esetben más szponzori csomagot ajánl fel.

A szponzori csomagok tartalma a szervező részéről ajánlattételnek minősül. Ennek írásos elfogadása a szponzor részéről szerződés 

létrejöttét eredményezi. A szponzori csomagok díja a 27%-os áfát nem tartalmazza. A szponzori díjak díjbekérő ellenében történő 

befizetésének határideje legkésőbb a díjbekérő kiállítását követő 10. munkanapon esedékes. A szervező fenntartja a jogot és a lehe-

tőséget, hogy a meghirdetett szponzori csomagoktól eltérő megállapodást kössön a szponzorral, amennyiben ez a felek kölcsönös 

érdekeit szolgálja.

A Szponzori jelentkezési lap megküldése után a szponzor részéről visszalépés nem lehetséges, mivel az ellenszolgáltatást (a kommu-

nikációt a résztvevők felé) a szervező azonnal megkezdi. Visszalépésre a szponzor kizárólag abban az esetben jogosult, ha a szervező 

az ajánlatban foglalt szolgáltatásokat önhibájából kifolyólag nem biztosítja a szponzor részére. 

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

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

Kérjük, a jelentkezési lapot legkésőbb 2019. június 30-ig szíveskedjen visszaküldeni.
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