
   
Reklámlehetőségek oktatási anyagokkal foglalkozó,  

valamint oktatási eszközöket gyártó cégek számára  

a Magyar Science on Stage 2018 fesztiválon  

(2018. okt. 5-7., Szeged, Szent-Györgyi Albert Agóra) 

A Magyar Science on Stage Fesztiválon 2018-ban 75 tanár 50 innovatív oktatási projektet mutat be a 

matematika, fizika, kémia, biológia, informatika-számítástechnika, környezetismeret stb. területéről.   

A fesztivál alapvető célja a jó oktatási gyakorlatok, tapasztalatok, kísérletek egymással történő 

megosztása. Ezért úgy gondoljuk, hogy ez az alkalom érdekes lehet a hazai és külföldi, oktatási 

anyagokkal foglalkozó, valamint oktatási eszközöket készítő cégek számára is, hogy termékeiket 

bemutassák az ország leginnovatívabb STEM (Science, Engineering, Technology, Mathematics) 

pedagógusainak. Ezért – szerény támogatás ellenében – lehetőséget biztosítunk arra, hogy ezek a 

cégek reklámozzák a termékeiket.  

Az idei fesztiválra a következő reklámlehetőségeket tudjuk felajánlani: 

 Reklámlehetőség Támogatás 

1) 
Szórólap és/vagy ajándéktárgyak a résztvevő tanárok konferenciacsomagjába. 
A szórólapokat és ajándéktárgyakat a hirdető cégek készítik el, mi csak beletesszük 
a csomagba 

70 eFt 

2) 
Egy stand (160x80 cm asztal, valamint paraván felület poszter és/vagy projektoros 
vetítés számára), ahol a termékeket folyamatosan bemutathatják a fesztivál teljes 
ideje alatt. 

175 eFt 

3) 

Egy stand (160x80 cm asztal, valamint paraván felület poszter és/vagy projektoros 
vetítés számára), ahol a termékeket folyamatosan bemutathatják a fesztivál teljes 
ideje alatt, valamint egy 20 perces műhelyfoglalkozás tartása az érdeklődő tanárok 
számára. 

350 eFt 

 

A 2. és 3. opció esetén a fentieken túl szállás és étkezés intézésére is szükség van, hiszen ezeknél 

személyes jelenlét szükséges a rendezvény ideje alatt. Erre két lehetőség van:  

 A résztvevő cég maga intézi  

 A szervezők által intézett szállás és étkezés költsége: 35 eFt/fő.  (Tartalma: 2 éjszakai szállás 

reggelivel 2 ágyas szállodai szobában, valamint 2 ebéd és 2 vacsora.) 

A támogatási összeget az Eötvös Loránd Fizikai Társulathoz kell befizetni. Erről a Társulat – közhasznú 

szervezet lévén – olyan igazolást állít ki, amely a NAV felé felhasználható.  

A reklámlehetőség igénybevételéhez szükséges jelentkezést Dr. Sükösd Csaba c. egy. tanárhoz, a 

Magyar Science on Stage vezetőjéhez, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnökségi tagjához kell 

küldeni elektronikus levélben 2018. szeptember 15-ig:  sukosd(kukac)reak.bme.hu 

 


