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BUSINESS EXCELLENCE 
DÍJÁTADÓ FOGADÁS

A Business Traveller Hungary, Magyarország egyetlen céges 

utazóknak és utaztatóknak szóló magazinja immáron 9. al-

kalommal adj át az üzleti turizmusban kimagasló színvona-

lon teljesítő szolgáltatókat díjazó Business Excellence díjat.  

A díjakat 10 kategóriában a Business Traveller Hungary olva-

sói online szavazatai és a szerkesztőség tagjaiból álló szak-

mai zsűri jelölése alapján azon hazai turisztikai szolgáltatók 

kapják, amelyek minőségi szolgáltatásaikkal az adott évben 

élen jártak az üzleti turisztikai szektor bármely ágazatában.

A díjak minden évben egy elegáns díjátadó fogadás kereté-

ben kerülnek átadásra. Az esemény legfontosabb vendégei 

az üzleti turisztikai szolgáltatásokat vásárló, igénybevevő 

cégek vezető képviselői, valamint a magyar turizmus dön-

téshozói. A mintegy 120 fős rendezvényre meghívást kapnak 

továbbá az üzleti utaztatásban közreműködő szolgáltatók, 

a Business Traveller Hungary olvasói, corporate partnerei, 

valamint a sajtó képviselői. A rendezvény szponzorai ezen 

exkluzív vendégkörön felül a díjátadó összes kommunikációs 

felületén* keresztül eljutnak a  turisztikai szakma képvise-

lőihez, a nagyközönségi média partnereknek köszönhetően 

pedig további potenciális partnerekhez.

A jelöltekre a businessexcellence.businesstraveller.hu olda-

lon lehet szavazni.
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SZPONZORI CSOMAGOK

 NÉVADÓ PARTNER: 950 000 Ft 
A rendezvény névadó partnere a legkiemelkedőbb támogatói kategória. A névadó partner neve minden 

kommunikációs platformon a Business Excellence Díjátadó Fogadás elé kerül: „XY bemutatja a 9. Business Excellence 
Díjátadó Gálát”. A névadó partner – versenytársaival szemben – ezen szponzori kategóriában exkluzivitást élvez. 

Ezen felül a szponzori megjelenés teljes palettája a rendelkezésére áll az alábbiak szerint:

»  Az rendezvény minden kommunikációs felületén*, 
online és print megjelenéseiben a rendezvény címe előtt 
a névadó partner nevének feltüntetése: „XY bemutatja 
a 9. Business Excellence Díjátadó Gálát”

»  A rendezvényen a névadó partner képviselőjének lehe-
tősége van köszönteni a vendégeket és a BTH magazin 
főszerkesztőjével közösen átadni a BUEX díjakat a szín-
padon

»  A rendezvény során a díjátadás a névadó partner által 
biztosított fotófal előtt zajlik

»  A cég névadó partnerként való kiemelt feltüntetése 
a  Business Traveller Hungary magazinban, valamint 

a businesstraveller.hu, valamint turizmus.com oldalakon a 
díjátadó gáláról szóló képes beszámolóban.

»  Lehetősége van a rendezvényen névadó szponzori aján-
dék kisorsolására a résztvevők között

»  Exkluzív interjú a TrendFM turizmus.com című műsorá-
ban, 1 alkalommal (15 perc), előre egyeztetett tartalom-
mal és időpontban

»  Turizmus.com hírlevél különszám küldésének lehetősége 
egy alkalommal, a szerkesztőséggel előre egyeztetett té-
mában és időpontban 

»  Saját üzleti partnerek meghívásának lehetősége a ren-
dezvényre (maximum10 fő)

 KIEMELT PARTNER: 450 000 Ft 
A kiemelt partner a szponzori megjelenés teljes palettáját élvezheti, a rendezvény beharangozó megjelenésektől kezdve 

a helyszíni jelenléten keresztül a díjátadó gálát követő kommunikációig.

»  Az rendezvény minden kommunikációs felületén*, online 
és print megjelenéseiben a kiemelt partner nevének fel-
tüntetése 

»  A kiemelt partner lehetőséget kap a rendezvényen a ven-
dégek rövid köszöntésére  

»  Megjelenési lehetőség a rendezvényhelyszínen valami-
lyen attrakcióval (kínálással, szolgáltatásának bemutatá-
sával, stb.)

»  A cég kiemelt partnerként való feltüntetése a Business 
Traveller Hungary magazinban, valamint a business
traveller.hu, illetve a turizmus.com olda lakon, a díjátadó 
gáláról szóló képes beszámolóban

»  Turizmus.com hírlevél különszám küldésének lehetősége 
egy alkalommal, a szerkesztőséggel előre egyeztetett té-
mában és időpontban 

»  Saját üzleti partnerek meghívásának lehetősége a ren-
dezvényre (maximum 6 fő)

Az árak nettóban értendők, nem tartalmazzák az áfát.
* businessexcellence.businesstraveller.hu, Turizmus.com, Turizmus.com Magazin, Vendéglátás Magazin, vendeglatasmagazin.hu, 

Business Traveller Hungary, businesstraveller.hu, TrendFM, trendfm.hu, privatbankar.hu, menedzserkepzokozpont.hu
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