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Legyen kiállítónk 
és érje el közvetlenül közönségét! 

Az ÖKOINDUSTRIA szakkiállítás és konferencia 2021-ben a dolgozószobákba, irodákba költözik, hogy minden eddiginél 
gazdagabb, interaktívabb és zöldebb legyen. 

A virtuális kiállítói tér, az Expo is sok izgalmas, felfedezésre váró lehetőséget tartogat arra, hogy Ön még könnyebben, 
célzottabban érje el közönségét, építsen új kapcsolatokat, szerezzen szakmai partnereket vagy mutassa be újdonságait.

A virtuális Expo nemcsak azért más, mert a konferencia résztvevői úgy barangolhatják be, hogy közben nem fáradnak el, 
hanem azért is, mert pár kattintással kapcsolatba léphetnek Önnel, és nyomban kezdetét veheti egy új, sokat ígérő 
együttműködés.

https://okoindustria.hu/
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A kiállítói szektorok: 

#Intézmények  #Országok képviseletei #Környezetarát termék  #Analitika, labor  #Hulladékgazdálkodás  #Levegőtisztaság-, zaj-, és rezgésvédelem 
#Energetika, megújuló energia  #Okos város, e-mobilitás  #Szemléletformálás/Oktatás/Média  #Tervezés, tanácsadás    

#Vízvédelem, víz-, szennyvízkezelés  #Ökoinnovációk és startupok



Kiállítói ajánlatok 

Smart kiállítói csomag

virtuális stand az Expo felületén (melyet sokoldalúan kihasználhat, például 
feltöltheti egyedi ajánlatát és/vagy cégbemutató filmjét, szöveges és 
videós chatet folytathat a résztvevőkkel)

az érdeklődők gyorsan, közvetlenül elérik (kapcsolatfelvétel B2B 
szoftveren keresztül: profil és időpontfoglalás lehetősége)

digitális programfüzetünkben való megjelenés (a letölthető kiadványon 
keresztül az esemény valamennyi résztvevője hírt kap Önről)

2 db “Green Belt” belépőjegy ajándékba az Ökoindustria 2021-re (mely 
többek között visszanézhető előadásokat, hanganyagot, vezetői 
összefoglalót és értékes nyereményeket is tartalmaz).

a “Zöldgazdaság 2021” című exkluzív kiadványunk 1 db print változata 
(tagvállalataink gyakorlati tapasztalatai alapján fest egyedülállóan hiteles 
képet a zöldgazdaság jelenlegi tevékenységéről és jövőbeni 
lehetőségeiről).
 
 

A megjelenés díja: 164 000 Ft + áfa
Kedvezményes díj a KSzGySz tagjainak: 134 000 Ft + áfa

Milyen megjelenési lehetőségeket és bónuszokat 
tartalmaz?



Business kiállítói csomag

virtuális stand az Expo felületén (melyet sokoldalúan kihasználhat, például 
feltöltheti egyedi ajánlatát és/vagy cégbemutató filmjét, szöveges és videós 
chatet folytathat a résztvevőkkel)

az érdeklődők gyorsan, közvetlenül elérik (kapcsolatfelvétel B2B szoftveren 
keresztül: profil és időpontfoglalás lehetősége)

digitális programfüzetünkben való megjelenés (a letölthető kiadványon 
keresztül az esemény valamennyi résztvevője hírt kap Önről)

2 db “Green Belt” belépőjegy ajándékba az Ökoindustria 2021-re (mely 
többek között visszanézhető előadásokat, hanganyagot, vezetői 
összefoglalót és értékes nyereményeket is tartalmaz).

a “Zöldgazdaság 2021” című exkluzív kiadványunk 1 db print változata 
(tagvállalataink gyakorlati tapasztalatai alapján fest egyedülállóan hiteles 
képet a zöldgazdaság jelenlegi tevékenységéről és jövőbeni lehetőségeiről).

És ezen felül:
 
további 2 db “Green Belt” belépőjegy ajándékba az Ökoindustria 2021-re 
(így még többekkel megoszthatja a teljes értékű online esemény élményét)

dedikált poszt az Ökoindustria 2021 közösségi felületein (azaz megjelenés 
az esemény Facebook- és LinkedIn-oldalán, ~ 2000 elkötelezett követő 
elérése)

 A megjelenés díja: 274 000 Ft + áfa
Kedvezményes díj a KSzGySz tagjainak: 224 000 Ft + áfa

 

Milyen megjelenési lehetőségeket és bónuszokat 
tartalmaz?

Mindent, amit a Smart csomag, vagyis:

És ezen felül:



Green Master csomag - 
csak 10 kiállítónak

virtuális stand az Expo felületén (Öntől függ, hogyan használja ki a 
legjobban: feltöltheti egyedi ajánlatát és/vagy cégbemutató filmjét, 
szöveges és videós chatet folytathat a résztvevőkkel)

az érdeklődők gyorsan, közvetlenül elérik (kapcsolatfelvétel B2B 
szoftveren keresztül: profil és időpontfoglalás lehetősége)

digitális programfüzetünkben való megjelenés (a letölthető kiadványon 
keresztül az esemény valamennyi résztvevője hírt kap Önről)

4 db “Green Belt” belépőjegy ajándékba az Ökoindustria 2021-re (a jegy 
többek között visszanézhető előadásokat, hanganyagot és vezetői 
összefoglalót is tartalmaz).

dedikált poszt az Ökoindustria 2021 közösségi felületein (megjelenés az 
esemény Facebook- és LinkedIn-oldalán, ~ 2000 elkötelezett követőnk 
elérése)

a “Zöldgazdaság 2021” című exkluzív kiadványunk 1 db print változata 
(tagvállalataink gyakorlati tapasztalatai alapján fest egyedülállóan hiteles 
képet a zöldgazdaság jelenlegi tevékenységéről és jövőbeni 
lehetőségeiről).
 

 

Ezt a csomagot 10 kiállítónknak tudjuk biztosítani, hiszen azt szeretnénk, 
hogy a lehető legnagyobb figyelem irányuljon a “Green Masterekre”.
 
A jelentkezés határideje a Green Master csomag esetében: április 10.

Milyen megjelenési lehetőségeket és bónuszokat 
tartalmaz?

Mindent, amit a Business csomag, vagyis:

Továbbá:

még 6 db (tehát összesen 10 db) “Green Belt” belépőjegy ajándékba az 
Ökoindustria 2021-re (felajánlhatja szakmai partnereinek, ismerőseinek, 
tovább erősítve üzleti kapcsolatait)

megjelenés az Ökoindustria 2021 napindító hírleveleiben (a konferencia  
mindhárom napjának reggelén megkapják a résztvevők az aznapi 
történéseket összefoglaló levelet, amelyben Ön is helyet kap, kiemelten 
ajánljuk standját).

ajándékokat kínálhat fel a “Green Belt” jegyvásárlóinknak (érdemes őket 
megszólítani, hiszen ők a közönség azon része, akik számára különösen fontos, 
hogy ne maradjanak ki az értékes szakmai tapasztalatcseréből, az 
újdonságokból, ezért igénylik az előadások felvételeit vagy a vezetői 
összefoglalókat).

3 db dedikált poszt, köztük egy 5 perces videóinterjú a rendezvény 
eseményoldalain /a Facebookon és LinkedInen/, még nagyobb láthatóság, ~ 
5000 elkötelezett követő elérése).

A kiállítás után egy szakmai konzultáció keretében is segítjük, hogy az üzleti 
céljaihoz illeszkedően a lehető legjobban kiaknázhassa az együttműködési 
lehetőségeket, megtalálja az Önhöz illő szakmai partnereket, kapcsolatokat 
építsen.

A megjelenés díja: 490 000 Ft + áfa
Kedvezményes díj a KSzGySz tagjainak: 392 000 Ft + áfa



A résztvevők számára 
kínált jegyek:

Green Lite csomag 

A jegy tartalma: 

Az előregisztráció alatt (márc. 31-ig): 
  ingyenes előregisztráció
  értékes bónuszok az előregisztrálóknak
  kedvezményes ajánlat a “Green Belt” jegyre

Az esemény időtartama alatt:
  részvétel a teljes rendezvényen
  ingyenes hozzáférés a kiállítói ajánlatokhoz
  online networking a résztvevőkkel
 

A jegy ingyenes regisztrációval érhető el.

Green Belt csomag 

A jegy tartalma: 

Előadások felvétele (visszanézhetőség)
Hanganyag az előadásokról
Kiállítói nyereményjátékokban való automatikus részvétel
Részvétel az első (tetszőlegesen választott) személyes KSzGySz 
eseményen
A “Zöldgazdaság 2021” című tanulmányunk print változata
Vezetői összefoglalók az előadásokról
Kiállítóink ajánlataival a résztvevők később is élhetnek

A jegy ára: 11 990 Ft + áfa

 

Érdekli valamelyik kiállítói csomagunk? Kérdése van?
Lépjen velünk kapcsolatba, várjuk jelentkezését!

 

 
 

 Istenes Anna
 expó szervező
 ÖKOINDUSTRIA 2021

www.okoindustria.hu
 expo@okoindustria.hu
 Tel: +36 30 867 8185
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Szervező:

Környezetvédelmi
Szolgáltatók és Gyártók

Szövetsége

Stratégiai partner:

Vendégország: Holland Királyság


