
A Magyar Marketing Fesztivál az ország legnagyobb, év eleji üzleti- és marketing tren-
dekkel foglalkozó szakmai konferenciája, kimondottan kis- és középvállalkozások tulaj-
donosainak, marketing- és üzleti döntéshozóinak, értékesítőinek.

Egy olyan prémium minőségű szakmai rendezvény, amelyen az előadók beszámolnak 
a várható és alkalmazásra javasolt üzleti- és marketing trendekről. A kapcsolatépítés 
mellett, egy szakkiállítás/szakvásár keretein belül pedig megismerkedhetnek a legújabb, 
élvonalbeli termékekkel, szolgáltatásokkal, megbízható marketingkivitelezőkkel.

Az egynapos rendezvényt minden év január utolsó hetében, csütörtökön rendezzük meg. 
A következő időpontja és helyszíne:

2019. JANUÁR 31. 
LURDY KONFERENCIA-KÖZPONT

A konferencia előadói az adott téma kiváló szakértői, akik az előttünk álló év várható 
tendenciáiról, szakmai kihívásairól beszélnek.

Dupla hosszú plenáris előadások, dupla hosszú szünetek. Minden előadás már 
másnap letölthető lesz mp3 formátumban. Exkluzív előadások, exkluzív előadók!

KORÁBBI KONFERENCIÁK KÉPEKBEN

ISMERJE MEG A 2019-ES ÉV MARKETINGTRENDJEIT 
ÉS TALÁLKOZZON ÚJ PARTNEREIVEL!

HA JANUÁR, AKKOR 
MARKETING FESZTIVÁL!

1200+ cégvezető, 40+ kiállító, 1 nap, 14 előadás, kapcsolatépítés & vásár

EL
ÉGEDETTSÉGI

GARANCIA

6 ÉVE TELTHÁZ! 
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Presztízs
A legnagyobb kizárólag üzleti- és marke-
tingtrendekkel foglalkozó hazai rendezvény 
kis- és középvállalkozások vezetőinek.

Reklámmentes előadások
A hazai nagy konferenciákkal ellentétben 
mi nem értékesítünk előadást. Nálunk nem 
lehet megvásárolni az előadás idejét, hogy 
azután egy unalmas reklám-előadással 
teljenek az értékes percek. 

Transzparencia 
A hazai nagy konferenciák közül egyedül 
a Marketing Fesztivál kínál átlátható láto-
gatói bemutatást. Nem titkoljuk hány fős, 
milyen árbevételű cégek jönnek hozzánk, 
átlagosan hány fő egy cégtől és melyik 
pozícióban dolgozók.

Stabilitás 
6 éve változatlan helyszín, változatlan 
árakkal és változatlan dátummal (minden 
év január utolsó csütörtöke). Több, mint 
>10 000 résztvevő 6 év alatt.

Marketing témák teljes palettája
Bár látogatóink 95%-ának van webshopja 
vagy interneten értékesít, a Marketing 
Fesztivál nem csak online, nem csak 
e-commerce témákat dolgoz fel. 

„Full extra” szolgáltatás
Az egyedüli rendezvény, ahol külön kap-
csolatépítő (Networking) betétprogramot 
találsz és az egyedüli abban is, hogy „VIP 
Lounge” terem szolgálja a vendégek ké-
nyelmét.

Innováció
Mi alkalmaztunk először LED-totemeket a 
programok bemutatására (V.), nekünk volt 
elsőként saját illatunk (IV.).

Garancia
A nagy konferenciák közül csak a Marketing 
Fesztivál ad minőségi, pénzvisszafizetési 
garanciát!

Exkluzívitás 
Exkluzív előadók, exkluzív előadások: 
Előadóinkat Januárban máshol nem látha-
tod, az előadásik exkluzívak és gyakorlati 
esettanulmányt is tartalmaznak.

100% hazai
A hazai szakértők támogatása: Kizárólag 
hazai szakértők a Marketing Fesztivál nagy 
színpadán!

„Csak 1 konferencia”-garancia
Egyedülálló, verhetetlen garancia csak 
nálunk: „Csak 1 konferencia”-garancia! 
Ez azt jelenti, hogy ha hozzánk jössz és 
máshova nem tudsz elmenni, akkor az 
ország bármely pontján megrendezett, 
200 főnél nagyobb rendezvényről be-
számoló tanulmányt adunk Neked, hogy 
ne maradj le azokról az előadásokról 
is. Kollégáink mindenhol ott lesznek. 
Ha belegondolsz ez a legjobb üzlet: Ha 
hozzánk jössz, az olyan, mintha minden 
máshova is elmentél volna Januárban 
1 Marketing Fesztivál konferencia jegy 
áráért.

HA JANUÁR, AKKOR MARKETING FESZTIVÁL!
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A MAGYAR MARKETING FESZTIVÁL 2019 JEGYÁRAI:
6 ÉVE VÁLTOZATLAN JEGYÁRAK!  
A belépő teljes összege levásárolható a szakkiállítás és szakvásár standjainál.

FESZTIVÁLOZÓ 
JEGY

(nagyterem, tematikus terem, 
szakkiállítás 
és szakvásár)

KAPCSOLATÉPÍTŐ 
JEGY

(nagyterem, tematikus terem, 
szakkiállítás és szakvásár 

+ kapcsolatépítés)

VIP 
LOUNGE JEGY

(nagyterem, tematikus terem,
szakkiállítás és szakvásár

+ kapcsolatépítés +VIP terem)

EARLY BIRD
(2018. január 1. – 
2018. december 31.)

14 900 Ft 18 900 Ft 22 900 Ft

KAMPÁNY-
IDŐSZAK
(2019. január 1. – 
2019. január 31.)

17 900 Ft 21 900 Ft 25 900 Ft

EREDMÉNYEK, TÉNYEK ÉS SZÁMOK:

LEGJOBB 

ÁR! FULL 

EXTRALEGNÉP-

SZERŰBB

Az árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.

MINOSÉGI GARANCIA

A MAGYAR MARKETING FESZTIVÁLON nem lehet PR-előadást tartani. A leg-
magasabb minőséget biztosítva – és látogatóink elvárását maximálisan kielé-
gítve – a felmérésünk szerinti legkeresettebb témákkal kapcsolatrendszerünk 
legnívósabb előadói lépnek fel.

LEGYEN ÜZLETI PARTNERÜNK!

Jelenjen meg a V. MAGYAR MARKETING FESZTIVÁLON és szerezzen új üzleti 
partnereket, vevőket. Mutatkozzon be termékével, szolgáltatásával az ország 
legnagyobb, üzleti és marketing trendjeivel foglalkozó kkvszakkonferenciáján.

2014  2015 2016 2017 2018

I. Magyar 
Marketing 
Fesztivál
• 550 résztvevő
• 10 kiállító
• 16 előadó 

(20-20 perc)
• 1 nagyterem

V. Magyar 
Marketing 
Fesztivál
• 1200+ résztvevő
• Szakkiállítás, szakvásár (45+ stand)
• 14 előadó (nagyszínpad: 40 perc, 

tematikus terem: 20 perc)
• Kapcsolatépítés különteremben
• VIP terem 200m2-en, „Milliárdosok klubja”
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7+1 OK, AMIÉRT ÉRDEMES KIÁLLÍTANI 
ÉS MINÉL ELOBB JELENTKEZNI KIÁLLÍTÓKÉNT:

ALAPOZZA MEG A 2019-ES ÜZLETI ÉV SIKERÉT   NAP ALATT!

1000+ „marketingtudatos” cégvezetőt, marketing-döntéshozót várunk, akik tudják, hogy a mar-

keting akkor működik, ha fordítanak rá.

A tavalyi résztvevők átlagos árbevétele 300 000 000 Ft, kutatásaink alapján árbevételük 10%-át 

költik egy évben marketingre. A Marketing Fesztivál résztvevőinek nem a marketing fontosságát 

kell eladnia. Ennek a közönségnek határozott céljai vannak a marketinget illetően – a megfelelő 

kivitelezőt, szolgáltatót keresik ezek eléréséhez. Ehhez jelen esetben, akár egy fizetős rendezvé-

nyen is hajlandóak részt venni.

Csupán ~166 Ft-ot fizet 1 kiemelten potenciális ügyfél eléréséért és ezek a látogatók marketing-

szempontból „előneveltek”. Ezen kívül a rendezvény PR- és marketing büdzséje több millió Ft, 

amivel biztosítjuk, hogy már az esemény előtt sok új potenciális ügyfélhez fog eljutni terméke, 

szolgáltatása. Befektetése még aznap megtérülhet!

Csak 1 nap: Ezen az 1 napon elvégezheti az Ön előtt álló év, új vevők szerzésére tervezett akcióját.

Kizárólag 40 stand van, amelyek eddig minden évben idő előtt elkeltek! A kiállítói standok a 

rendezvény központi területén helyezkednek el, aminek köszönhetően a résztvevők biztosan 

fognak találkozni az Ön ajánlataival. A hazai kkv marketing minden fontos szereplője ott lesz – a 

versenytársai is!

Kiállító tréninget szervezünk, ami önmagában is érdekes és hasznos lehet Ön és cége számára 

egyaránt.

A belépőjegyek levásárolhatóak lesznek a standoknál, így ösztönözzük az amúgy is fizetőképes 

közönséget, hogy az Ön üzleti partnerévé váljanak. A látogatók nem unatkozó vállalkozók –valós 

igényük van az Ön terméke iránt.

Más konferenciákkal ellentétben, nálunk az alacsonyabb költségvetésű kiállítók is azonos eséllyel 

indulnak. Nálunk nincsenek apróbetűk és extra költségek a jobb megjelenésért. Nincs kiemelt 

helypénz, extra PR-cikkért fizettetett költség. Amit bele tudtunk préselni egy kiállítói csomagba, 

az mind benne van! Az igények miatt viszont, két különböző csomagot hoztunk létre, hogy azt 

választhassa, amire Önnek kiállítóként igazán szüksége van!
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MÉDIA-TÁMOGATÓ KIÁLLÍTÓ2 KIÁLLÍTÓ 
EXTRA2

KIEMELT SZAKMAI 
PARTNER3

Logó és link  
a marketingfesztival.hu  
oldalán (~ 50 000 látogató)    
Facebook-oldalon 
és hivatalos blogon  
kommunikáció a partnerről    
Konferencia címlistájára 
küldött e-DM –ben való 
megemlítés, mint támogató    
Egyedi e-DM 
a konferencia után   

1 alkalom
 

2 alkalom

Tisztelet-jegy (névre szóló)  
+ ezen felül a standra 3 fő 
személyzet léphet be

1 fő 
(stand személyzet 

nincs)
3 fő 5 fő 10 fő

Szünetekben  vetített  
reklámslide-okon való  
megjelenés   

2 slide


2 slide

Logó és ½ oldal reklám a 
konferencia elektronikus 
műsorfüzetében    

1/1 oldal, kiemelt

Logó a konferencia 
jegyzetfüzetében    

kiemelt hely v. fejléc

Roll-up elhelyezés 
a konferencia területén    
Roll-up elhelyezés 
a színpadon5    
Nyereményjáték 
a nagyszínpadon    
Logó a badge-lapon, 
nyakpánton és táskán    
Kiállítói asztal4    

kiemelt hely
 

kiemelt hely
Extra szóróanyag  
a Welcome-csomagban    
Támogatói/partneri díj1 egyedi megállapodás 200.000 Ft 300.000 Ft egyedi megállapodás

1: Az árak nettó árak.

2: A standok elhelyezkedését a következő oldal konferencia térképén láthatod.

3: Kiemelt szakmai partner, aki jelentős szakmai vagy anyagi támogatást nyújt a szervezők részére. 

4: Összesen 40 kiállítói asztal lesz. Helyfoglalás jelentkezési sorrendben történik. 
 A stand mérete 3×2 méter, 2 db 180×75 cm-es méretű kasírozott asztalt tartalmaz, 2 székkel.

5:  A színpadon maximum 7 db normál méretű roll-up fér ki. A roll-up kihelyezése érkezési sorrendben történik. 
Aki később jelentkezik, a színpad mellett közvetlenül kap roll-up helyet, ami szintén egész nap jól látható.

FIGYELEM! A kiállítói helyek száma korlátozott. 
Kérjük, tanulmányozza át a kiállítói csomagokat és jelentkezzen mihamarabb!
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 A résztvevők átlag árbevétele 
300.000.000 Ft

A résztvevők átlagos foglalkoztatottsá-
ga: 21 fő, 10-nél kevesebbet foglalkoz-
tatók száma: 184 cég. 
(4 db, 1000 közeli főt foglalkoztató céget nem 
vettünk a mintába, mert torzította volna).

KONFERENCIATÉRKÉP

A TAVALYI RENDEZVÉNY SZÁMOKBAN

Közel 90%-os arányban kft-k  
voltak a résztvevők.
82%-a webáruházon, illetve 
weboldalon keresztül is értékesít.

58-42%-os arányban pedig  
fővárosi:vidéki vállalkozások.

VIP

Plenáris 
terem

Networking

Szakkiállítás

Tematikus 
terem

AKTUÁLIS 
FOGLALTSÁGRÓL ITT 
TÁJÉKOZÓDHATSZ: 

http://marketingfesztival.hu/stand

Workshop 
terem
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„Eddig mindhárom Magyar Marketing Fesz-
tiválon részt vettünk kiállítóként és az 
évindító marketingrendezvényen jó lehető-
ségünk nyílt bemutatni a díjnyertes MiniCRM 
ügyfélkezelő megoldásunkat. Nálunk az 
ügyfelek valódi igényeinek megértése és 
minőségi kiszolgálása az alapelv, a ren-
dezvény erre személyesen is jó alkalmat 
biztosított. Mi idén is ott leszünk.”

TORNAY ANDRÁS

TOMÁN JÓZSEF
Hatékonyságnövelési 

specialista

VARGA ÁKOS 

LESKÓ NORBERT
MiniCRM Zrt., 

SIPOS ZOLTÁN
ügyvezető

Kreatív Kontroll Kft.

„A Marketing Fesztivál igazi évindító 
rendezvény, a legjobb alkalom, hogy az 
új üzleti év kezdetén nyitott és lelkes 
ügyfelekkel találkozzunk. Évről évre je-
lentősebb esemény, ahol nemcsak részt-
vevőként, de kiállítóként és előadóként 
is van mit magunkkal vinni az új évre.”

HONTI DÁNIEL
HD-Honti Nyomdaipari Szolgáltatások. 

„Szakmai oldalról a Magyar Marketing 
Fesztivált kifejezetten előnyös együtt-
működésnek tartjuk, és egyben jó lehe-
tőségnek arra, hogy egy nívós szakmai 
eseményen is bemutatkozzunk piacvezető 
vállalkozói bankszámlánkkal. Mindenkép-
pen érdemes és hasznos volt kiállítóként 
is megjelennünk a rendezvényen.” 

„Standunkon bemutatásra kerültek szak-
mai specializációk, technológiák, és já-
tékos formában a résztvevők is kipróbál-
hatták magukat. Belekóstolhattak egy 
papírmegmunkálási eljárásba, a stanco-
lásba. Sok értékes kapcsolat született, 
melyek mára valós üzletté konvertálódtak, 
így egyértelműen megérte kiállítóként is 
jelen lennünk a rendezvényen.”

„A Marketing Fesztiválon megjelenni 
kiállítóként nem csak presztízs, de rek-
lám értéke is nagy. Már a fesztivál előtti 
hetekben több érdeklődés érkezett új 
ügyfelektől, amit a fesztiválon már csak 
le kellett zárni egy kézfogással.”

„A Magyar Marketing Fesztiválra, fejlődni 
vágyó vállalkozók és vezetők mennek. 
Annak érdemes kiállítóként megjelenni, 
akinek van olyan terméke, szolgáltatása, 
amelyre a látogatóknak igényük lehet. 
A kiállítási standunkra azok látogattak 
el, akik megértették, hogy az érdeklődők 
megszerzésén és nekik történő eladáson 
túl a vállalkozásuknak is hatékonyan 
kell működni, hogy növekedni tudjanak.  
Köszönjük a megjelenési lehetőséget, 
mert találkozhattunk érdeklődőkkel sőt 
üzletet is kötöttünk.” 

LEGYEN ÖN IS ELÉGEDETT KIÁLLÍTÓNK!
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• A Magyar Marketing Fesztivál a látogatók folyamatos visszajelzései alapján folyama-
tosan megújul! Dupla hosszú előadások, dupla hosszú szünetek.

• A Marketing Fesztivál nem egy cég önpromóciója. Egyszerűen egy színes nap, tanu-
lásra, ötletgyűjtésre, inspirációra és üzleti kapcsolatok szerzésére.

• Látogatóink szerint a Marketing Fesztivál a legszínesebb KKV-marketing konferencia 
Magyarországon. Közép-Európában is az egyik legnagyobb kkv-marketing rendezvény 
vagyunk.

• Itt minden egyes új kézfogás valódi forintot ér. Teszteld magad a networking terem-
ben vagy a szakkiállításon!

• Előadásaink exkluzívak. Jelszavaink: No sales | No haver! Ugye ismerősek azok a kon-
ferenciák, ahol évek óta a cégvezető és haverjai adnak elő?

• Ha eljössz, garantáltan képben leszel a kisvállalati marketing újdonságaival és be-
előzheted a konkurenseidet.

• Gyere el és találkozz minőségi marketing beszállítókkal, kivitelezőkkel a szakkiállítá-
son. Minimum 6 hónapnyi utánajárást és tárgyalást tudhatsz le 1 nap alatt. Továbbá 
a jegyed ára a kiállítók többségénél levásárolható.

• Minden év elején innoválunk és az év végére lemásolnak minket, „kölcsönveszik” 
újításainkat, szlogenjeinket  Kitől akarsz tanulni? Légy eredeti!

• A Magyar Marketing Fesztivál az országos marketing konferencia, ahol mindenki ott 
van. Még a konkurensed is!

HA MÉG MINDIG NEM DÖNTÖTTÉL: 

NE GYERE, HA:

Nincs 15 000 Forintod saját és a céged fejlődésére!  Itt egy előadó órabére nem jönne 
ki a belépő díjad árából. A Fesztiválon ezzel ellentétben 12TOP előadótól tanulhatsz, 
40 kiállítóval és válogatott kivitelezőkkel találkozhatsz, akik többségénél a jegyed le is 
vásárolható. Ezek mind exkluzív előadások, amit a neten nem tudsz elolvasni.

Nem akarsz piacvezető lenni, vagy nem akarsz jobb lenni a konkurensednél!  Az év elején 
a Marketing Fesztiválon kapod meg elsőként az adott év üzleti- és marketing trendjeit. 
1 nap feltöltődés, tanulás és egész évben arathatod a babérokat.

Cégvezetőként nem akarod érteni, miért fizetsz! Bizonyított tény, hogy sokkal hatéko-
nyabb, gazdaságosabb annak a cégnek a marketingje, ahol a cégvezető tudja, miről be-
szél egy marketinges kivitelező. Vége az időnek, amikor félrevezetnek vagy nem tudsz 
különbséget tenni jó és kókler között. Hozd el kollégáidat és gyere el Te is cégvezetőként!


