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Tisztelt Partnerünk!
Ezúton tájékoztatjuk a 2019. február 16-án megrendezésre kerülő 19. Országos Környezetvédelmi Találkozó
támogatási lehetőségeiről:
Amennyiben számíthatunk az Ön(ök) támogatására, kérjük, jelezze ezt felénk írásban (ugyvezeto@kszgysz.hu),
vagy telefonon (06 20 383 6242), s mi hamarosan jelentkezünk. Az alábbi támogatói kategóriák közül választhat,
de természetesen támogatása esetén egyedi, személyre szabott ajánlatot készítünk igényei szerint. A részletek
megbeszélése érdekében személyesen felvesszük Önnel a kapcsolatot.
TÁMOGATÓI KATEGÓRIÁK:
Aranyfokozatú támogató: 1 000 000 Ft + ÁFA
-

Támogatói fokozatnak megfelelő megjelenés a Találkozó és a KSZGYSZ honlapján,
a Facebook esemény oldalán,
a KSZGYSZ Facebook oldalán,
a rendezvényhelyszín, az esemény folyamán a falra vetítve,
a rendezvényhelyszínen roll-up formájában,
a kapcsolódó kiadványokon és anyagokon (levelezésben, a hivatalos programon),
4 db ingyenes bálbelépő,
2 oldalas PR-cikk az InGreen, vagy a ZIP magazinban.

Ezüst fokozatú támogató: 600 000 Ft + ÁFA – 1 000 000 Ft + ÁFA
-

Támogatói fokozatnak megfelelő megjelenés a Találkozó és a KSZGYSZ honlapján,
a Facebook esemény oldalán,
a KSZGYSZ Facebook oldalán,
a rendezvényhelyszín, az esemény folyamán a falra vetítve,
a rendezvényhelyszínen roll-up formájában,
a kapcsolódó kiadványokon és anyagokon (levelezésben, a hivatalos programon).

Bronz fokozatú támogató: 300 000 Ft + ÁFA – 600 000 Ft + ÁFA
-

Támogatói fokozatnak megfelelő megjelenés a Találkozó honlapján,
a Facebook esemény oldalán,
a rendezvényhelyszín, az esemény folyamán a falra vetítve,
a kapcsolódó kiadványokon és anyagokon (levelezésben, a hivatalos programon).

A támogatási kategóriák kötöttek, de a nyújtott szolgáltatások flexibilisek és a támogató igényeihez
finomíthatóak. Kérdés, vagy további információ kapcsán kérem, keressen bizalommal:

Budapest, 2018. december 12.
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Köszönettel és üdvözlettel:
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