
EGY ESTE, AHOL
EGYÜTT VAN A SZAKMA

XXVIII.
TURIZMUS
ÉVADNYITÓ

GÁLA

2020. február 1.

Budapest
Kongresszusi Központ

Turizmus Kft.

1074 Budapest, Munkás u. 9.  | +36 1 492 0455
sales@turizmus.com | magazin@turizmus.com

www.turizmus.com

Szponzori ajánlat | 2020

SZAKMAISÁG
PÁRBESZÉD

NETWORKING

MIRŐL SZÓL?
A Turizmus Kft. 2020-ban 28. alkalommal rendezi meg turisztikai 
évadnyitóját, amelyről bátran kijelenthető: ez az az esemény, 
amelyet egész évben vár a szakma, és amely évről évre elindítja 
a szezont. A találkozások, a beszélgetések, a véleménycsere 
estéje ez, amely néha többet ér minden másnál. Találkozni, 
együtt lenni. Ez az, amiben a február 1-jei fogadás egyedülálló, 
és amit változatlanul kínál.

KIK LESZNEK OTT? 
A turisztikai évadnyitón összesen mintegy 1200 szakember 
vesz részt évről évre, köztük a magyar turizmus döntéshozói, 
szállodák, utazási irodák, éttermek, közlekedési cégek vezetői, 
valamint az állami irányítás, az önkormányzatok és oktatási 
intézmények vezető beosztású szakemberei. 
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a turisztikai szakma 
leginteraktívabb közösségi eseménye ez, amely páratlan 
lehetőséget kínál networkingre, szakmai és baráti 
beszélgetésekre. 
Mit jelent az esemény a résztvevők számára? Elmondják 
vendégeink!

>> AZ ERRŐL KÉSZÜLT RIPORTFILMET ITT TEKINTHETIK MEG

HOGYAN ZAJLIK? 
Az est hagyományosan egy megközelítőleg egyórás, tartalmas 
és egyszersmind szórakoztató szakmai programmal kezdődik,  
a fókuszban ezúttal a szakmai párbeszéd és az interakció áll.
Az esemény 2020-ban némiképp megújul: miközben a 
korábbinál is jobban fókuszálunk a két említett témára, a 
szakmai szövetségek díjátadójának koreográfiája átalakul. 
A műsort követően ezúttal is nagyszabású fogadáson látjuk 
vendégül a csaknem 1200 turisztikai szakembert.

>> A 2019-ES RENDEZVÉNY RÖVID PROMÓCIÓS FILMJÉT ITT 
TEKINTHETIK MEG

http://www.turizmus.com
http://bit.ly/Feb1_2019_riportfilm
http://bit.ly/Feb1_2019_promo
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SZPONZORI CSOMAGOK

GYÉMÁNT
TÁMOGATÓ

ARANY
TÁMOGATÓ

EZÜST
TÁMOGATÓ

BRONZ
TÁMOGATÓ

 ✓ Logó megjelenítése 
a rendezvény online 
meghívóján

 ✓ Logó kivetítése  
a rendezvény nagyszín-
padán*

 ✓ 10 db meghívó  
a rendezvényre

 ✓ 1,5 perces kisfilm  
műsor alatti vetítése

 ✓ Kvízjátékban részvételi 
lehetőség (saját kérdés-
sel)

 ✓ Saját stand vagy promó-
ciós eszköz kihelyezése 
a helyszínen

 ✓ 10 perces rádióinterjú a 
Trend FM turizmus.com 
műsorában, podcast a 
turizmus.com portálon

 ✓ 2 hét bannermegjelenés 
a Turizmus.com Bulle-
tinben

*színpadi jelenlét külön egyeztetéssel

 ✓ Logó megjelenítése 
a rendezvény online 
meghívóján

 ✓ Logó kivetítése a ren-
dezvény nagyszínpadán

 ✓ 8 db meghívó  
a rendezvényre

 ✓ Saját promóciós eszköz 
kihelyezése a helyszí-
nen

 ✓ 10 perces rádióinterjú a 
Trend FM turizmus.com 
műsorában, podcast a 
turizmus.com portálon

 ✓ 2 hét bannermegjelenés 
a Turizmus.com Bulle-
tinben

 ✓ Logó megjelenítése 
a rendezvény online 
meghívóján

 ✓ Logó kivetítése a ren-
dezvény nagyszínpadán

 ✓ 6 db meghívó  
a rendezvényre

 ✓ 1 hét bannermegjelenés 
a Turizmus.com Bulle-
tinben

 ✓ Logó megjelenítése 
a rendezvény online 
meghívóján

 ✓ Logó kivetítése a ren-
dezvény nagyszínpadán

 ✓ 4 db meghívó  
a rendezvényre

2,200.000 Ft 950.000 Ft 590.000 Ft 350.000 Ft

A feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák. |  A médiamegjelenések 2020. május 31-ig vehetők igénybe.


