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A Vízió Budapest Tudománykommunikációs Ügynökség csapata évek óta elkötelezett
a tudományok, a kutatás-fejlesztési tevékenység, az innovációk, és azok kommunikációja, népszerűsítése iránt.
Magyarország elsőszámú tudománykommunikációs ügynökségeként a STEM-területeken
tevékenykedő ügyfeleink számára nyújtott professzionális marketing és kommunikációs szolgáltatásokkal igyekszünk hozzájárulni a hazai tudományos és kutatás-fejlesztési
ökoszisztéma fejlesztéséhez, hazánk innovációs potenciáljának és versenyképességének
növeléséhez.
A tevékenységünk egyik legfontosabb lába az inspiráló, izgalmas STEM-rendezvények
szervezése, melyek fontos célja, hogy a felnövő generációkat a STEM-területek irányába
tereljük, hosszútávon ezzel is hozzájárulva az ipar igényeinek megfelelő kutatói és mérnöki
utánpótlás biztosításához.
Feladatunk, hogy széles körben és magas színvonalon bemutassuk a tudományos és mérnöki területek szépségeit, hogy az átlagemberek megismerjék a legfőbb kutatási irányokat
és a hazai STEM-ökoszisztéma szereplőit, legyen szó kutatóintézetről, K+F vagy technológiai
vállalatról, oktatási intézményről vagy egyéb szervezetről.

TOVÁBBI INFÓK
AZ ÜGYNÖKSÉGRŐL
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TUDOMÁNYOK FŐVÁROSA 2019
FŐVÉDNÖKI KÖSZÖNTŐ
Dr. Palkovics László, miniszter
A technológiai fejlődés megállíthatatlanul
robog előre, amiből következik, hogy a ma
iskolát kezdő gyerekek kétharmada olyan
munkakörben fog elhelyezkedni, amely
jelenleg még nem is létezik. 

Fontosnak tartjuk, hogy egyre több,
magas színvonalú STEM-népszerűsítő
projekt induljon útjára, amely a legfrissebb hazai fejlesztéseket és kutatási irányokat mutatja be a fiataloknak és a szélesebb közönségnek,
hiszen az az ország, amely nem száll
be idejében a fejlesztési folyamatba,
le fog maradni a versenyben.
Magyarország úgy döntött, hogy beszáll és
ennek érdekében számos STEM-hez kapcsolódó kormányzati beruházás, fejlesztés
indult el, melyek sikeréhez elengedhetetlen a projektek megfelelő kommunikációja
és az eredmények terjesztése a társadalomban.
Bízunk benne, hogy a Tudományok Fővárosán bemutatott eredmények inspirálják a
fiatalokat, hiszen a sikeres és versenyképes Magyarország jövőjének kulcsa az ő
kezükben van, mert ők azok, akik a jövő
igazi tartalékait alkotják, akik magukkal és
a hazájukkal sikerre törnek.
Támogatjuk a Tudományok Fővárosa
célkitűzéseit és bízunk benne, hogy a
STEM-területek szereplőinek széles köre
fog csatlakozni idén is a fenti célok elérése
érdekében létrehozott összefogáshoz.
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TUDOMÁNYOK FŐVÁROSA 2019
A RENDEZVÉNYRŐL

TUDOMÁNYOK FŐVÁROSA 2019
KIEMELT PROGRAMOK

MAGYARORSZÁG LEGINSPIRÁLÓBB STEM-FESZTIVÁLJA
Időpont: 2019. szeptember 21. szombat (10:00 – 22:00)
Helyszín: ELTE Lágymányosi Campus Északi tömb – Gömb aula és az előtte lévő park
Immáron harmadik alkalommal rendezzük meg a Tudományok Fővárosát, magyar és külföldi kiállítók és a világ elismert tudósai, kutatói és technológiai cégei, intézményei bevonásával.
Feladatunknak tartjuk, hogy felkeltsük, ösztönözzük és fenntartsuk a magyar fiatalok érdeklődését a műszaki, matematikai és természettudományok iránt, ezért partnereinkkel
együttműködve ismételten megszervezzük a régió egyik leginspirálóbb tudományos fesztiválját, széles körű összefogásban a STEM-ökoszisztéma magyarországi szereplőivel.

50 ÉVE LÉPTÜNK A HOLDRA

Előadások a Holdra szállás jubileuma kapcsán

A rendezvény céljai
1. A STEM területek, legújabb fejlesztési irányok látványos, izgalmas bemutatása
2. Fiatalok érdeklődésének felkeltése a tudományok iránt
3. A továbbtanulás előtt állók orientálása a STEM képzések és pályák felé
4. A STEM ökoszisztéma szereplőinek professzionális bemutatása
Célcsoportok
KAPCSOLJUK A VILÁGŰRT

VIRTUÁLIS SÉTA A CERN-BEN

AZ UNIVERZUM CSODÁI

ÓRIÁSROBOTOK

DRÓN BEMUTATÓ

LÁTVÁNYOS KÍSÉRLETEK

A teljes magyar lakosság, kiemelt fókusszal a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló fiatalokra és a STEM iránt érdeklődőkre.
Kommunikáció
•• A teljes projekt 1 hónapig tart, mely időszak alatt kommunikációs kampányt folytatunk a
rendezvény és partnereinek megjelenítésével.
•• A tavalyi évben a legtöbb mainstream médiumban szerepelt az esemény és közel 2 millió embert értünk el. A tavalyi szöveges beszámoló ide kattintva elérhető.

BŐVEBBEN:
TUDOMANYOKFOVAROSA.HU

ÉS SOK EGYÉB IZGALMAS, STEM-HEZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAM ÉS AKTIVITÁS...
Tervezet! Az előadók felkérés alatt vannak.
A programok változtatásának jogát fenntartjuk.
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GALÉRIA
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A HELYSZÍN
BEMUTATÁSA
HELYSZÍN: ELTE LÁGYMÁNYOSI CAMPUS ÉSZAKI TÖMB (GÖMB AULA)
Időpont: 2019. szeptember 21. szombat (10:00-22:00)
A teljes kampány időtartama: 1 hónap (az előzetes kommunikációval együtt)
Helyszínek:
Gömb aula			
Harmónia terem		
Előadó terem		
Kültéri füves terület

800 m2
600 m2
200 m2
5000 m2

ELTE
LÁGYMÁNYOSI CAMPUS
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KÖLTSÉGTERV

KIÁLLÍTÓI DÍJAK

A rendezvény teljes lebonyolítási és kommunikációs költségvetése,
beleértve az 1 hónapos kommunikációs kampányt.

Helyszín, programok, személyzet

DÍJTÉTELEK
Ár

Helyszínhez kapcsolódó költségek, operatív költségek

3.600.000 Ft

Programokhoz, aktivitásokhoz kapcsolódó költségek (robotok bérlése stb.)

3.400.000 Ft

Személyzeti költségek, tiszteletdíjak, ügynökségi jutalék

2.100.000 Ft

Technika, berendezés

Ár

Standok, bútorok, színpadok, strassz elemek

2.600.000 Ft

Vizuáltechnikai eszközök

2.400.000 Ft

Audiotechnikai eszközök

2.000.000 Ft

Kreatívok, dekoráció

Ár

EARLY BIRD ÁRAK
(2019.08.01-IG)

NORMÁL ÁRAK
(2019.08.01-TŐL)

Regisztrációs díj, 
marketing hozzájárulás

60.000 Ft

80.000 Ft

Beépíthető standterület

8.000 Ft/m2

10.000 Ft/m2

Standépítés díja

3.000 Ft/m2

3.000 Ft/m2

Egyedi standok

Kérj árajánlatot!

Kérj árajánlatot!

10%

10%

Nonprofit / Startup
kedvezmény

A regisztrációs díj megfizetése előfeltétele a rendezvényen való részvételnek. Tartalmazza a kiállító
logójának megjelenítését a rendezvény weboldalán és a programfüzetben.

Print kreatívok (molinók, zászlók, plakátok, szóróanyagok, programfüzet stb.)

1.600.000 Ft

A standépítés díja tartalmazza a stand árát, alapfelszereléssel: 1 asztal, 2 szék, áramvételi lehetőség, internet

Digitális kreatívok (animációk, kisfilmek, prezentációs anyagok stb.)

1.400.000 Ft

és a megjelenítést a programtérképen. Az árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát.

Dekoráció, látványelemek

1.800.000 Ft

Kommunikáció (3 hónapos időszak)

Ár

3 hónapos erőteljes kommunikációs kampányhoz kapcsolódó költségek

1.500.000 Ft

Médiavásárlások, médiamegjelenések költségei

3.200.000 Ft

PPC kampányok (Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube)

1.200.000 Ft

Összköltség

26.800.000 Ft

* Az összegeket a korábbi eseményeink költségei alapján számoltuk.
Nettóban értendők és nem tartalmazzák a 27%-os áfát.
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SZPONZORÁCIÓS
CSOMAGOK
FŐTÁMOGATÓ

KIEMELT TÁMOGATÓ

15.000.000 Ft + áfa

6.500.000 Ft + áfa

Online médiamegjelenés 1 alkalommal

Rádió megjelenés 1 alkalommal

Online médiamegjelenés 2 alkalommal

Közösségi média felületek: 1 poszt (PPC)

Print média megjelenés 1 alkalommal

Közösségi média felületek: 4 poszt (PPC)

Megjelenítés az AV szpotokban

Online médiamegjelenés 2 alkalommal

Megjelenés az AV szpotokban

Kreatív az esemény weboldalán

Kreatív az esemény weboldalán

Blogposzt, PR cikk az esemény weboldalán 1 alkalommal

Blogposzt, PR cikk az esemény weboldalán 1 alkalommal

Megjelenítés az outdoor felületeken

Megjelenés az outdoor felületeken

Megjelenítés a plakátokon, molinókon

Kiemelt hely a print felületeken
(programfüzet, jegyek, táblák)

Megjelenítés a kivetítőn, LED falon, színpadképben, fényfestésben

Kiemelt hely a plakátokon, molinókon

30 m2 kiállítói terület, prémium standdal

Kiemelt hely a standfeliratokon

10 belépő a VIP terembe

Kiemelt hely a kivetítőn, LED falon, színpadképben, fényfestésben

Megjelenítés a social media felületeken

50 m2 kiállítói terület, prémium standdal

Megjelenítés az utólagos videóban

Kreatív az esemény weboldalán
Blogposzt, PR cikk az esemény weboldalán 2 alkalommal
Megjelenés az outdoor felületeken
Kiemelt hely a print felületeken
(programfüzet, jegyek, táblák)
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1.800.000 Ft + áfa

Print média megjelenés 1 alkalommal

Kiemelt megjelenés az AV szpotokban

o
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3.200.000 Ft + áfa

PARTNER

TV megjelenés 1 alkalommal

Közösségi média felületek: 6 poszt (PPC)

t!
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TÁMOGATÓ

Kiemelt hely a plakátokon, molinókon
Kiemelt hely a standfeliratokon
Kiemelt hely a kivetítőn, LED falon, színpadképben, fényfestésben
80 m2 kiállítói terület, prémium standdal
Megjelenítés a kiemelt programokban
VIP terem branding és 20 belépő
Megszólalási lehetőség a megnyitón
Idézet a CEO-tól 1 médiapartnerünknél

VIP terem branding és 15 belépő
Kiemelt hely a fesztivál irányító tábláin
Kiemelt hely a social media felületeken
Kiemelt hely az utólagos videóban
*részletezés szerződéskötésnél

*részletezés szerződéskötésnél

Kiemelt hely a fesztivál irányító tábláin
Kiemelt hely a hostessek, staff ruháján
Kiemelt hely 100 db ajándék pólón
Kiemelt hely a social media felületeken
(Facebook, Instagram)
Facebook nyereményjáték szponzoráció
Kiemelt megjelenés a chatbotban
Kiemelt hely az utólagos videóban
*részletezés szerződéskötésnél
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KORÁBBI ESEMÉNYEINK
TÁMOGATÓI ÉS PARTNEREI

JELENTKEZZ ELŐADÓNAK
VAGY KIÁLLÍTÓNAK
A RENDEZVÉNYRE!

Projektjeink során a STEM-területekhez tartozó vállalatok, intézmények, szervezetek krémjével dolgoztunk együtt (az alábbi lista nem teljeskörű, csak egy válogatás).
Csatlakozz Te is 2019-ben!

JELENTKEZEM KIÁLLÍTÓNAK

JELENTKEZEM ELŐADÓNAK

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE:

2019.07.30. KEDD 18:00
A jelentkezés nem minősül megrendelésnek vagy szerződésnek, 
csak az opcionális foglalási szándék jelzésére szolgál!
A fenti gombokra kattintva kitölthető az online jelentkezési
kérdőív, melynek beküldése után kollégánk felveszi veled a
kapcsolatot a részletek kapcsán.
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A CSAPATUNKA

HA STEM-TERÜLETEN TEVÉKENYKEDSZ
KERESS MINKET AZ ALÁBBIAK KAPCSÁN IS

Bemutatjuk itthon egyedülálló tudománykommunikácós ügynökségünket, melyet
kifejezetten a STEM-területek szereplőit érintő kommunikációs igények kielégítésére
hoztunk létre, hogy segítsünk elmesélni a Te történeted, a Te célcsoportodnak.
Csapatunk minden tagja szenvedélyesen szereti a tudományokat és elkötelezett a modern
és professzionális kommunikáció iránt. Izgatottan várjuk a közös munkát és kihívásokat.

Marcell
Fesztivál Igazgató
Vízió CEO

Eszter
Operatív
szervezés

András
Kreatív vezető
Tudományos tartalmak

Ádám
Grafikus,
web designer

Zsuzsi
Kommunikáció
Marketing

Szandra
Tudományos
aktivitások

MARKETING,
KOMMUNIKÁCIÓ

STRATÉGIAI
TERVEZÉS

Prémium tartalmak gyártása
PR, sajtókapcsolatok
PPC kampányok
Digitális és közösségi kampányok
Kontentmarketing
Tudományos lektorálás
Blogoptimalizálás
Analitika és adatelemzés
Konverzióoptimalizálás
B2B lead generálás

STEM-kommunikációs stratégia
Full-funnel inbound stratégiák
Iparág- és versenytárs elemzés
Célcsoportkutatások
Marketing perszónák
SEO kutatás, kontent stratégia
Hatékony taktikák
Ütős kampányok
Kutatás-finanszírozási stratégia
Marketing audit, átvilágítás

RENDEZVÉNYEK,
PR ESEMÉNYEK

KREATÍV, ARCULAT,
WEBDESIGN

Tömegrendezvények
Workshopok
Edukációs programok
Versenyek
Céges rendezvények
Képzések, tréningek szervezése
Tudománynépszerűsítő események
Sajtóesemények szervezése
PR események
Gerilla rendezvények

Kis- és nagyarculat tervezése
Reszponzív webdesign
Mobil applikációk tervezése
Image filmek
Animációk
Prezentációk
Edukációs tartalmak
Infografikák
Fotózás
Videózás
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tudomanyokfovarosa.hu
viziobudapest.hu
rendezveny@tudomanyokfovarosa.hu

