
 

Okos Városok Magyarországon – okos városok a régióban 
konferencia 

 
Tisztelt Partnerünk! 

Az Infotér tavaly első alkalommal rendezte meg az okos városokkal foglalkozó konferenciáját. Az 
esemény sikeres volt, kérdésköre pedig még aktuálisabb, így idén tavasszal is önálló rendezvényen 
foglalkozunk a smart city témakörével, ahol megválaszolunk, elsősorban a döntéshozókban felmerülő 
számtalan kérdést. 
 
Ha az okos várost megfeleltetjük az élhetőbb település, élhetőbb környezet fogalmaknak, látjuk, hogy 
mekkora az a mozgástér, ami megnyílik az érintett témával foglalkozók számára, és az 
együttműködések széles tárháza tárul fel előttünk. 
 
Az idei konferencia tematikáját tekintve nyomon követi az elmúlt egy év történéseit az 
államigazgatásban, témához leginkább kapcsolódó hazai kormányzati politikában, szakma politikai 
irányokban. 
 
Délután folyamán, a témák sokrétűsége miatt három szekcióban folytatjuk az eseményt. 
Külön, kiemelten foglalkozunk a V4 országokkal, melynek külön aktualitást ad, hogy nyártól a soros 
elnök Magyarország és kiemelt témaként jelenik meg az Okos Város. 
A technológiai szekcióban teret engedünk az újdonságok bemutatásának, mind a nagy multinacionális 
vállalatok, mind a hazai KKV szektor, különösen a startup szcéna képviselői számára. 
Kettő új, az okos város konferenciákon eddig kis hangsúllyal szereplő, de igen fontos témáknak egy 
külön szekciót nyitunk: „Nem csak városok” – hanem más kisebb települések, és szerveződéseik illetve 
kerületek, határon átnyúló kapcsolatok is valamint „Nem csak vissza nem térítendő támogatások” – 
hanem más külső finanszírozási lehetőségek is. 
 
Bízunk benne, hogy nem csak konferenciánk résztvevőjeként üdvözölhetjük majd, hanem aktív 
partnerünkként is.  
Kérjük, tekintse meg az Okos Város Konferenciával kapcsolatos együttműködési lehetőségeket!   
 

A rendezvény helyszíne: Europa Hotel & Congress Center, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5. 
Időpontja: 2017. május 25. 

 
 
Szponzorációs kérdésekben forduljon bizalommal: 
 
Marczis Réka 
marketing- és szponzorációs vezető 
e-mail: marczis.reka@infoter.eu 
tel: +36 70 383 1927  



 

SZPONZORÁCIÓS LEHETŐSÉGEK 
 
 

KIEMELT FOKOZAT  
Tartalma: 

• 10 perces előadás lehetősége a délelőtti szekcióban, részvételi lehetőség a szekciók egyikében, 
• 6 fő részvétele az eseményen, 
• kiemelt logó megjelenés a weboldalon és a helyszı́ni kivetı́tőkön, 
• kiemelt egyedi helyszı́ni megjelenés a szponzor igényeinek megfelelően.  

 
Értéke: 1 500 000 Ft + áfa  
 
 
PARTNERI FOKOZAT 

Tartalma: 
• 10 perces előadás lehetősége a szekcióbeszélgetések egyikében, 
• 4 fő részvétele az eseményen, 
• logó megjelenés a weboldalon és a helyszı́ni kivetı́tőkön, 
• kiemelt helyszı́ni megjelenés roll up-pal és pulttal. 

 
Értéke: 800 000 Ft + áfa 
 
 
TA� MOGATO� I FOKOZAT 
Tartalma: 

• 5 perces előadás lehetősége a szekcióbeszélgetések egyikében, 
• 2 fő részvétele az eseményen, 
• logó megjelenés a weboldalon és a helyszı́ni kivetı́tőkön,  
• helyszı́ni megjelenés roll up-pal és pulttal. 

 
Értéke: 450 000 Ft + áfa 
 
 
EGYU� TTMU� KO� DO� I FOKOZAT 

Tartalma: 
• logó megjelenés a weboldalon és a helyszı́ni kivetı́tőkön, 
• helyszı́ni megjelenés roll up-pal.      

      
Értéke: 250 000 Ft + áfa 


