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E-learning szponzori csomagok 
 

Az a cég tarthat előadást az adott témában, amely a leghamarabb jelzi az előadói szándékát 

az info@tavho.org címen a MaTáSzSz Irodának, majd a megadott időn belül aláírja a 

szándéknyilatkozatot. A választható témakörök elérhetőek a honlapunkon. 

 

1. Szeminárium támogató 
Lehetséges támogatók száma: 3 db 

Támogatói csomag ára: 150 000 HUF + ÁFA 

 

Csomag tartalma: 

ü az E-learning kommunikációja során (közösségi média, honlap, 

Fókuszban a távhő c. hírlevél) mindig feltüntetjük az adott céget a 

szeminárium támogatójaként; 

ü 30 perces előadás megtartásának lehetősége* a megadott 

lehetőségek közül; 

ü az E-learning hirdetésénél a MaTáSzSz Iroda a cégről termékismertető 

küldhet az érdeklődőknek1; 

ü MaTáSzSz facebook oldalán a cég feltüntetése szeminárium 

támogatójaként; 

ü MaTáSzSz honlapon a támogató cég logójának feltüntetése. 

 

*Amennyiben a szponzor előadást tart, vállalja, 

• a folyamatos együttműködést a MaTáSzSz iroda kijelölt munkatársával, a 
biztonságos felkészülés érdekében, az előadást megelőző és lezáró 
időszakban; 

• egy 30 perces szakmai (műszaki) előadás megtartását, melynek a PPT(x)-t 
formátumú anyagát előzetesen - minimum 5 héttel az előadás előtt - megküld 

                                                             
1 azoknak a résztvevőknek, akik ehhez a regisztrációjuknál hozzájárultak, egyszeri alkalommal, tájékoztató 
anyagot küldünk ki az érintett cégről, előadóról vagy termékről. 



a MaTáSzSz Iroda kijelölt munkatársának, aki eljuttatja a Műszaki Bizottság 
részére szakmai véleményezésre; 

• egy segítő tananyag készítését, amelyt előzetesen - minimum 5 héttel az 
előadás előtt - megküld a MaTáSzSz Iroda kijelölt munkatársának, aki 
eljuttatja a Műszaki Bizottság részére szakmai véleményezésre; 

• 5 tesztkérdés összeállítását az előadással kapcsolatosan;  
• hogy az előadása és minden hozzá kapcsolódó anyag az előadás után 

nyilvánosságra hozható; 
• hogy letölti az előadás megtartásához szükséges programokat és a megadott 

időben megtartja az előadását (biztosítja az előadás megtartásához 
szükséges műszaki hátteret). Ha ezt nem tudja vállalni, akkor a MaTáSzSz 
Irodában lehetősége van az eladás megtartására.  
 

2. Előadás támogató 
Lehetséges támogatók száma: 13 db 

Támogatói csomag ára: 50 000 HUF + ÁFA 

 

Csomag tartalma: 

ü 30 perces előadás tartásának lehetősége* a megadott lehetőségek 

közül; 

ü MaTáSzSz facebook oldalán a cég feltüntetése előadás 

támogatójaként; 

ü MaTáSzSz honlapon támogató feltüntetése. 

 

*Amennyiben a szponzor előadást tart, vállalja, 

• a folyamatos együttműködést a MaTáSzSz iroda kijelölt munkatársával, a 
biztonságos felkészülés érdekében, az előadást megelőző és lezáró 
időszakban; 

• egy 30 perces szakmai (műszaki) előadás megtartását, melynek a PPT(x)-t 
formátumú anyagát előzetesen - minimum 5 héttel az előadás előtt - megküld 
a MaTáSzSz Iroda kijelölt munkatársának, aki eljuttatja a Műszaki Bizottság 
részére szakmai véleményezésre; 

• egy segítő tananyag készítését, amelyt előzetesen - minimum 5 héttel az 
előadás előtt - megküld a MaTáSzSz Iroda kijelölt munkatársának, aki 
eljuttatja a Műszaki Bizottság részére szakmai véleményezésre; 

• 5 tesztkérdés összeállítását az előadással kapcsolatosan;  
• hogy az előadása és minden hozzá kapcsolódó anyag az előadás után 

nyilvánosságra hozható; 



• hogy letölti az előadás megtartásához szükséges programokat és a megadott 
időben megtartja az előadását (biztosítja az előadás megtartásához 
szükséges műszaki hátteret). Ha ezt nem tudja vállalni, akkor a MaTáSzSz 
Irodában lehetősége van az eladás megtartására.  
 

 


