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MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI ÉS VAGYONKEZELÉSI KONFERENCIA
KIÁLLÍTÓI EGYÜTTMŰKÖDÉSI AJÁNLAT 2022

Társaságunk idén is lehetőséget biztosít a kiállítói megjelenésre az Éves Privátbankári és 
Vagyonkezelési Konferencián, mind az évről-évre visszatérő, mind az új partnerek részére. 
Különösen örömünkre szolgál az újonnan csatlakozó Partnerek részéről az érdeklődés, hiszen 
megerősít minket abban, hogy egyedi kiállítói értékajánlatunk jól működik, marketing 
koncepciónk által közvetlen elérési út nyílik a hazai privátbanki és vagyonkezelési 
szolgáltatókhoz, és az általuk képviselt 23.000 vagyonos ügyfélhez. 

3 + 1 EGY PILLÉR A MARKETING HATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉHEZ3 + 1 EGY PILLÉR A MARKETING HATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉHEZ

Első pillérünk a MÉDIA megjelenés 
sokszínűsége. Kiállítóinknak az 
adott szolgáltatói szektor kizáró- 
lagos képviseletének lehetőségét és 
a támogatói cím éves használatát 
kínáljuk vonzó lehetőségként, 
mellyel egyúttal módjuk nyílik 
logójuk megjelenítésére a Kon- 
ferencia kiadványain, a Szervező 
weblapján, valamint a Privát- 
bankári Konferenciával kapcso- 
latos hirdetési megjelenésekben. 
A támogatói titulus és a 
Konferencia logó éves használata 
saját marketing anyagaikon 
markánsan fejezheti ki a 
szolgáltató kötődését a kiemelt 
vagyonos ügyfelek szegmense felé.

Második pillére ajánlatunknak az EXKLUZÍV 
KONFERENCIA HELYSZÍN adta különleges milliő, 
ahol a Kiállítók számára lehetőség teremtődik, hogy 
egész napon át önálló pulttal jelenjenek meg, s 
lépjenek kapcsolatba 130 privátbankárral. 
A Kiállítók standjának, molinójának és népszerűsítő 
kiadványainak kihelyezése közvetlen lehetőséget 
nyújt a privátbankárokkal való személyes 
kapcsolatfelvételre is, illetve sokszorosan hatékony 
a barterköltés is.

Egyedivé teszi marketing 
kooperációnk koncepcióját az 
a SPECIÁLIS CÉLAJÁNLAT, amely 
a Kiállítók hosszú távú együttműkö- 
désének kiépítését segíti elő 
a résztvevő privátbankok és 
ügyfeleik felé. A Tombolasorsoláson 
keresztül a Kiállítóhoz, az adott 
márkához való kötődést direkt 
módon kialakító személyes élményt 
kapcsolunk a tombola felajánlások 
révén! Így a tombolanyertesek a 
szolgáltatás Kiállítónál történő 
igénybe vételével személyesen is 
megismerkedhetnek a nyeremé- 
nyeket felajánló Szolgáltatókkal.
(Pincelátogatás, show-room látogatás,
 zártkörű kiállítás, borkóstoló, stb.) 
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+1 PILLÉR Ráadásként, szerződött partnereinknek Társaságunk eljuttat minimum 100 
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ára: 800.000 – 1.500.000 Ft 

Az adott szolgáltatói szektor kizárólagos 
képviseletének lehetősége és a 
támogatói cím éves használata

Logójuk megjelenítése a Konferencia 
kiadványain, a Szervező weblapján, 
valamint a Privátbankári Konferenciával 
kapcsolatos hirdetési megjelenésekben

A támogatói titulus és a Konferencia 
logó éves használata saját marketing 
anyagaikon

Egész napon át önálló kiállítói pult,  
lehetőség kapcsolatba lépésre a 130 
privátbankárral

Kiállítók standjának, molinójának és 
népszerűsítő kiadványainak kihelyezése

Tombolára felajánlott ajándék, mely 
közelebb hozza a privátbankárokat és 
ügyfeleiket Önökhöz 

100 darab privátbankári névjegykártya 
a személyes kapcsolatfelvételhez

GYÉMÁNT CSOMAGGYÉMÁNT CSOMAG

ára: 600.000 – 800.000 Ft 

Az adott szolgáltatói szektor kizárólagos   
képviseletének lehetősége és a támogatói
cím éves használata

Logójuk megjelenítése a Konferencia 
kiadványain, a Szervező weblapján,  
valamint a Privátbankári Konferenciával 
kapcsolatos hirdetési megjelenésekben

A támogatói titulus és a Konferencia 
logó éves használata saját marketing 
anyagaikon

Tombolára felajánlott ajándék,  mely 
közelebb hozza a privátbankárokat és 
ügyfeleiket Önökhöz 

100 darab privátbankári névjegykártya 
a személyes kapcsolatfelvételhez

PRÉMIUM CSOMAGPRÉMIUM CSOMAG

összegű, részben készpénz, részben barter 

szerződés keretében. Kiállítóinknak 

lehetőségük van a saját szolgáltatásuk 

használatára feljogosító voucherrel fizetni

összegű, részben készpénz, részben barter 

szerződés keretében. Kiállítóinknak 

lehetőségük van a saját szolgáltatásuk 

használatára feljogosító voucherrel fizetni
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11
alkalom partner darab

150 250+
darab

1450
millió
185

Reméljük, hogy Kiállítóként idén Önök is 
részt tudnak venni a Konferencián, 
kihasználva az esemény publicitási- és 
marketing lehetőségeit, sikeresen 
bővítve ügyfélkörüket, egyúttal erősítve 
a résztvevők márkához való kötődését.

SZAKMAI KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS II.
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