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Tisztelt Partnerünk! 

Örömmel értesítjük, hogy 2010. augusztus 17. és 22. között hazai összefogásnak köszönhetően, egy nemzetközi 
rendezvénysorozatot, a Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozót – Élelmiszerlánc Világhét - indítjuk útjára. A 
több éves eseménysorozat 2010. évi központi témája a hús, illetve a húskészítmények1. Külön megtiszteltetés 
számunkra, hogy az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó keretében rendezhetjük meg, a komoly 
nemzetközi tekintélynek örvendő és több évtizedes múltra visszatekintő Húshigiéniai és Húsvizsgálati 
Világkongresszus jubileumi, X. eseményeit. 

Az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó, s annak kiemelt rendezvénye, a X. jubileumi Húshigiéniai és 
Húsvizsgálati Világkongresszus, az élelmiszerláncban érintett szakmák – például az orvostudomány, állatorvos-
tudomány, vegyészet, biológia, élelmiszermérnöki, agrármérnöki, közegészségügyi területek – egyik 
legjelentősebb szakmai és társasági eseménye lesz 2010-ben, mely a találkozások, üzleti lehetőségek és a szakma 
nemzetközi közösségének igazi ünnepe is egyben.  

A hagyományteremtőnek szánt rendezvény az Európai Élelmiszerlánc Parlament – Foodlawment (FLM) 
szervezésében, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM), a Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal (MgSzH), a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal (MÉBiH), az Élelmiszerfeldolgozók Országos 
Szövetsége (ÉFOSZ), az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE), a Magyar Zoonózis Társaság (MZT), a 
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH), a „Hungalimentaria-közösség”, a Szent István Egyetem (SzIE), a SzIE 
Állatorvos-tudományi Kara (SzIE-ÁoTK), és az Élelmiszer-higiénikusok Társasága (ÉHT) valamint meghatározó 
hazai és nemzetközi vállalkozások szakmai és szervezői támogatásával, közös munkánk eredményeként jött létre.  

A Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozók az élelmiszerlánc-szereplők – a vállalkozók, a hatóság, a 
tudomány és a fogyasztók –, közös, évente megrendezendő nemzetközi platformját kívánják megteremteni. 
Meggyőződésünk, hogy a legtöbb problémára van megoldás, új megoldás és a legtöbb jelenlegi rendszernél 
létrehozható hatékonyabb és fenntarthatóbb, ha az érdekeltek megismerik egymás szempontjait és felelős szerepet 
vállalnak a közös munka sikere érdekében. 
 
Közös szándékunk, hogy hazánkat, mint a világ élelmiszerláncának meghatározó pontját, mint a Világ 
élelmiszerláncának lehetséges fővárosát mutassuk be, hiszen Magyarország egyike a legfogékonyabb, 
legsokoldalúbb élelmiszerágazattal rendelkező országoknak. Az ágazat folyamatos megújulása és emellett a 
hagyományaink ápolása nem csak az elegendő mennyiségű és biztonságos élelmiszer előállítása, hanem a 
kulturális értékteremtés, a társadalomformálás és tovagyűrűző gazdasági hatás miatt is fontos, közös feladatunk: 
ezek a 2010-es rendezvényünk alapgondolatai. Büszkének kell lennünk továbbá arra, hogy a világon az elsők 
között a gyakorlatban is alkalmazzuk a lánc-szemléletű gondolkodást, s talán még büszkébbek lehetünk arra, hogy 
képesek vagyunk olyan élelmiszerek előállítására, amelyeket minőségük, megbízhatóságuk és érzékszervi 
tulajdonságaik alapján a Föld minden pontján elismernek a fogyasztók. 
 
Az esemény hangsúlyozottan elegáns, s a tartalmas program mellett nem nélkülözi azokat a pikáns, friss, 
különleges, egyedi elemeket sem, amelyek a világ zsúfolt konferencia-naptárából kiemelhetik. A helyszíneket és a 
programot egyedülálló módon alakítjuk ki, s teret biztosítunk a friss közéleti és kulturális kezdeményezések, új 
szemléletű hatékony üzleti alkalmak bevezetésére. 

                                                           
1
 Már most jelezzük, hogy 2011-ben a Tej és Tejtermékek, míg 2012-ben a Zöldség-Gyümölcs lesz a központi 

élelmiszercsoport! 
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MELLÉKLET 
Szponzori kategóriák 

Arany fokozatú Főtámogató - (Kizárólag 1 támogató lehet) 
A támogatási díj összege: 10.000.000 Ft + Áfa. 

Az arany fokozatú főtámogató számára biztosított megjelenési lehetőségek: 
� Szponzor logó minden nyomtatott és elektronikus anyagon, prezentációs és sajtó anyagokon is. 
Logóját a rendezvénysorozat valamennyi meghívóján az első (borító) oldalon helyezzük el. (kizárólagos 
jog) 
� Hírlevélben való folyamatos megjelenés 
� Banner elhelyezése (468x60) a www.foodlawment.hu/www.foodlawment.com oldalakon, a 2010-es 
rendezvény lezárulását követően még két hónapig. 
� Rendezvényújságban 1 db dupla oldalú 1/1 A5-ös színes hirdetés 
� 8 fő ingyenes részvétele a 2010-es rendezvénysorozaton 
� A helyszínen 5 db a támogató termékéhez kötődő installáció kihelyezése, az installációt a támogató 
biztosítja 
� Logó elhelyezése a rendezvény kihelyezett központi elektronikus molinóin és saját molinó 
kihelyezésének lehetősége. (kizárólagos jog) 
� Saját stand biztosítása a helyszínen, hoszteszt a támogató biztosít, dekorációt és szóróanyagokat a 
támogató biztosít 
� Az augusztus 20-i díszvacsorán a szponzor, köszöntő beszédet mond a megnyitó keretében 
� Ismertető anyagok kihelyezése a helyszínen 
� A rendezvénysorozat valamennyi napján, a központi vetítővásznon a nap folyamán 5 X 2 perces 
promóciós anyag levetítése.  
� A díszvacsora estéjén, a központi vetítővásznon az este folyamán 5 X 2 perces promóciós anyag 
levetítése. 
� A FOODLAWMENT tiszteletbeli tagja 

Főtámogatók - (Összesen 3 támogató lehet) 
A támogatási díj összege: 4.000.000 Ft + Áfa. 

A főtámogatók számára biztosított megjelenési lehetőségek: 
� Szponzor logó minden nyomtatott és elektronikus anyagon, prezentációs és sajtó anyagokon is. 
Logóját a rendezvénysorozat valamennyi meghívóján a belső (második) oldalon helyezzük el.  
� Hírlevélben való folyamatos megjelenés 
� Banner elhelyezése (468x60) a www.foodlawment.hu/www.foodlawment.com oldalakon, a 2010-es 
rendezvény lezárulását követően még két hónapig. 
� Rendezvényújságban 1 db 1/1 A5-ös színes hirdetés 
� 4 fő ingyenes részvétele a 2010-es rendezvénysorozaton 
� A helyszínen 3 db a támogató termékéhez kötődő installáció kihelyezése, az installációt a támogató 
biztosítja 
� Logó elhelyezése a rendezvény kihelyezett központi elektronikus molinóin. 
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� Saját stand biztosítása a helyszínen, hoszteszt a támogató biztosít, dekorációt és szóróanyagokat a 
támogató biztosít 
� Az augusztus 20-i díszvacsorán a szponzor, pohár-köszöntőt mond a vacsora során 
� Ismertető anyagok kihelyezése a helyszínen 
� A rendezvénysorozat valamennyi napján, a központi vetítővásznon a nap folyamán 5 X 1,5 perces 
promóciós anyag levetítése.  
� A díszvacsora estéjén, a központi vetítővásznon az este folyamán 5 X 1,5 perces promóciós anyag 
levetítése. 
� A FOODLAWMENT tiszteletbeli tagja 

Kiemelt támogatók - (Összesen 5 támogató lehet) 
A támogatási díj összege: 2.000.000 Ft + Áfa. 

A kiemelt támogatók számára biztosított megjelenési lehetőségek: 
� Szponzor logó minden nyomtatott és elektronikus anyagon, prezentációs és sajtó anyagokon is. 
Logóját a rendezvénysorozat meghívóján is elhelyezzük. 
� Hírlevélben való folyamatos megjelenés 
� Banner elhelyezése (468x60) a www.foodlawment.hu/www.foodlawment.com oldalakon, a 2010-es 
rendezvény lezárulását követően még két hónapig. 
� Rendezvényújságban 1 db 1/1 A5-ös színes hirdetés 
� 3 fő ingyenes részvétele a 2010-es rendezvénysorozaton 
� A helyszínen 2 db a támogató termékéhez kötődő installáció kihelyezése, az installációt a támogató 
biztosítja 
� Logó elhelyezése a rendezvény kihelyezett központi elektronikus molinóin. 
� Saját stand biztosítása a helyszínen, hoszteszt a támogató biztosít, dekorációt és szóróanyagokat a 
támogató biztosít 
� Ismertető anyagok kihelyezése a helyszínen  
� A rendezvénysorozat valamennyi napján, a központi vetítővásznon a nap folyamán 5 X 1 perces 
promóciós anyag levetítése.  
� A díszvacsora estéjén, a központi vetítővásznon az este folyamán 5 X 0,5 perces promóciós anyag 
levetítése.  
� A FOODLAWMENT tiszteletbeli tagja 

Támogatók - (Összesen 10 támogató lehet) 
A támogatási díj összege: 1.000.000 Ft + Áfa. 

A támogatók számára biztosított megjelenési lehetőségek: 
� Szponzor logó minden nyomtatott és elektronikus anyagon, prezentációs és sajtó anyagokon is. 
Logóját a rendezvénysorozat meghívóján is elhelyezzük. 
� Hírlevélben való folyamatos megemlítés 
� Scroll up banner elhelyezése (468x60) a www.foodlawment.hu/www.foodlawment.com oldalakon, a 
2010-es rendezvény lezárulását követően még két hónapig. 
� Rendezvényújságban 1 db 1/2 A5-ös színes hirdetés 
� 2 fő ingyenes részvétele a 2010-es rendezvénysorozaton 



 

 

7 

� A helyszínen 1 db a támogató termékéhez kötődő installáció kihelyezése, az installációt a támogató 
biztosítja 
� Logó elhelyezése a rendezvény kihelyezett központi elektronikus molinóin. 
� Ismertető anyagok kihelyezése a helyszínen 
� A díszvacsora estéjén, a központi vetítővásznon az este folyamán 5 X 0,5 perces promóciós anyag 
levetítése. 
� A FOODLAWMENT tiszteletbeli tagja 

További támogatók  
A támogatási díj összege: 500.000 Ft + Áfa. 

A további támogatók számára biztosított megjelenési lehetőségek: 
� Logó elhelyezése a rendezvény kihelyezett központi elektronikus molinóin 
� Rendezvényújságba ¼ A5-ös hirdetés 
� Szponzor logó minden nyomtatott és elektronikus anyagon, prezentációs és sajtó anyagokon is. 
Logóját a rendezvénysorozat meghívóján is elhelyezzük. 
� 1 fő ingyenes részvétele a 2010-es rendezvénysorozaton, 2 fő ingyenes részvétele a díszvacsorán 
� Ismertető anyagok kihelyezése a helyszínen 
� A FOODLAWMENT tiszteletbeli tagja 

Terméktámogatók 
A támogatói díj: egyedi! Terméktől függően részletekért keresse a Foodlawment munkatársát! 
 

 
 
 
 
Európai Élelmiszerlánc Parlament 
Foodlawment – Egyesület 
1095. Budapest, Mester utca 81. 
Telefon: +36 1 456 30 11; +36 30 399 57 58 
Fax: +36 1 215 6858; +36 46 342 023 
Ügyfélfogadás: előzetes telefonos egyeztetés alapján 
www.foodlawment.hu; foodlawment@foodlawment.hu  
 

Taxi/Sofőrsegély szponzor - (Kizárólag 1 támogató lehet) 
Kérjük, ajánlatában gondoljon a mozgáskorlátozott és a nagycsaládos látogatóinkra is! Köszönjük! 
A támogatói díj: 300. 000 Ft + Áfa. 
A támogató számára biztosított megjelenési lehetőségek: 
� Logó elhelyezése a rendezvény kihelyezett központi elektronikus molinóin 
� Szponzor logó minden nyomtatott és elektronikus anyagon, prezentációs és sajtó anyagokon is 
� Hírlevélben való megemlítés 
� Helyszínen a rendezvénysorozat valamennyi estéjén taxi szponzor kedvező tarifáinak ismertetése.
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A következő speciális kategóriákban, kategóriánként kizárólagosan – a 
tömegközlekedés kivételével - 1 szponzor támogatását kérjük és fogadjuk el, egyedi támogatási 
összegekről és egyedi támogatói megjelenésekről szóló egyedi szerződések alapján! 

• Budapesti gépjármű parkolások szponzora 

Támogatónk kedvező megoldást kínál a rendezvénysorozat gépjárművel érkező résztvevőinek 
arra, hogy elegendő parkolóhely és kedvező térítési díjak tegyék még látogatottabbá az I. 
Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó eseményeit. Kérjük, ajánlatában gondoljon a 
mozgáskorlátozott és a nagycsaládos látogatóinkra is! Köszönjük! 

• Tömegközlekedési utazások, kedvezmények szponzora – szárazföldi távolsági 

tömegközlekedési és városi tömegközlekedési támogatóink mellett várjuk a légi és a vízi 
személyszállítási szponzorok jelentkezését is! 

Támogatóink kedvező megoldást kínálnak a rendezvénysorozatra érkező résztvevőinknek arra, 
hogy minél többen, minél kedvezőbb áron tömegközlekedéssel érkezzenek, ezzel a 
környezetvédelem és a természetvédelem területén a lehető legkisebb terheléssel váljon még 
látogatottabbá az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó, s annak eseményei. Kérjük, 
ajánlatában gondoljon a mozgáskorlátozott továbbá fogyatékkal élő, látás hallássérült és a 
nagycsaládos, határon túli magyar, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekből érkező 
látogatóinkra is! Köszönjük! 

• Üdülési-csekk, étkezési jegy felhasználási lehetőségek szponzorai 

Támogatónk kedvező megoldást kínál a rendezvénysorozatra üdülési csekkel érkező 
résztvevőinknek arra, hogy belépőjegyeiket, esetleges szállás-étkezési és utazási költségeiket 
üdülési csekkel, a lehető legkedvezőbb feltételekkel vehessék igénybe, úgy hogy ezzel tegyék 
még látogatottabbá az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó eseményeit. Kérjük, 
ajánlatában gondoljon a mozgáskorlátozott és a nagycsaládos látogatóinkra is! Köszönjük! 

• Banki szolgáltatások szponzora 

Támogatónk kedvező megoldást kínál a rendezvénysorozat kapcsán jelentkező „bankolási” 
folyamatok megoldására, a szervező és a rendezvénysorozatra bankkártyával érkező, bankkártyát 
használó résztvevőinek arra, hogy elegendő „bankolási” hely és folyamatos elégséges kapacitás 
álljon rendelkezésre. Kedvező térítési díjakkal, tegyék még látogatottabbá az I. Fenntartható 
Élelmiszerlánc Világtalálkozó eseményeit. Kérjük, ajánlatában gondoljon a mozgáskorlátozott, 
továbbá fogyatékkal élő, látás, hallássérült látogatóinkra is! Köszönjük! 

• Kommunikációs tevékenységek szponzora 

Támogatónk kedvező megoldásokat, s olyan szolgáltatást kínál a rendezvénysorozat kapcsán 
jelentkező szemléletformáló kampányok, egyéb kommunikációs tevékenységek, folyamatok 
megoldására a szervezőnek, melyekkel a rendezvénysorozat résztvevőit, eredeti, újszerű, 
leghatékonyabb, környezetbarát módon, folyamatos és elégséges kapacitással, kedvező térítési 
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díjakkal, aktív és passzív eléréssel, szólíthatják meg, s ezzel teszik még látogatottabbá az I. 
Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó eseményeit. Kérjük, ajánlatában gondoljon a 
mozgáskorlátozott, továbbá fogyatékkal élő, látás, hallássérült, nemzetiségi, határon túl élő 
látogatóinkra is! Köszönjük! 

• Média, sajtó események, megjelenések szponzora 

Támogatónk kedvező megoldásokat, s olyan szolgáltatást kínál a rendezvénysorozat kapcsán 
jelentkező szemléletformáló kampányok, egyéb kommunikációs tevékenységek, folyamatok 
megjelenítésére a médiákban szervezőnek, melyekkel a rendezvénysorozat résztvevőit, a hazai és 
nemzetközi hírszolgálatokat, hírolvasókat, eredeti, újszerű, leghatékonyabb, környezetbarát 
módon, folyamatos és elégséges kapacitással, kedvező térítési díjakkal, aktív és passzív eléréssel, 
szólítják meg, s ezzel teszik még látogatottabbá az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó 
eseményeit. Kérjük, ajánlatában gondoljon a mozgáskorlátozott, továbbá fogyatékkal élő, látás, 
hallássérült, nemzetiségi, határon túl élő látogatóinkra is! Kérjük hírszolgáltatási ajánlatában 
számoljon azzal is, hogy a rendezvénysorozatra közel 180 országból érkeznek külföldi 
résztvevők. Köszönjük! 

• Marketing tevékenységek szponzora 

Támogatónk kedvező megoldásokat, s olyan szolgáltatást kínál a rendezvénysorozat kapcsán 
jelentkező marketing tevékenységek, folyamatok megoldására, egységes szervezésére, 
lebonyolítására a szervezőnek, melyekkel a rendezvénysorozat szereplőit, eredeti, újszerű, igazán 
hatékony, környezetbarát módon, folyamatos és elégséges kapacitással, kedvező térítési díjakkal, 
aktív és passzív eléréssel, szólíthatják meg, s ezzel teszik még látogatottabbá, gazdaságossá, 
üzletfeleinknek is sikeressé az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó eseményeit. Kérjük, 
ajánlatában gondoljon a mozgáskorlátozott, továbbá fogyatékkal élő, látás, hallássérült, 
nemzetiségi, határon túl élő látogatóinkra, a nemzetközi résztvevőkre is! Köszönjük! 

• Távközlési tevékenységeink szponzora 

Támogatónk kedvező megoldásokat, s olyan szolgáltatást kínál a rendezvénysorozat kapcsán 
jelentkező telekommunikációs, távközlési tevékenységek, folyamatok megoldására, egységes 
szervezésére, lebonyolítására a szervezőnek, melyekkel a rendezvénysorozat szereplőit, eredeti, 
újszerű, igazán hatékony, gazdaságos, környezetbarát módon, folyamatos és elégséges 
kapacitással, kedvező térítési díjakkal, aktív és passzív (sms) eléréssel, szólíthatják meg, s ezzel 
teszik még látogatottabbá, sikeressé az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó eseményeit. 
Külön kedvező ajánlatot tesz, a rendezvénysorozat alatti nemzetközi hívásokra, 
üzenetforgalomra is, a regisztrált résztvevőinknek. Kérjük, ajánlatában gondoljon a 
mozgáskorlátozott, továbbá fogyatékkal élő, látás, hallássérült, határon túl élő látogatóinkra, a 
nemzetközi résztvevőkre is! Köszönjük! 

• Tudományos területek szponzora 

Támogatónk kedvező megoldást, egyedi támogatást kínál a rendezvénysorozatra érkező 
tudományos résztvevők számára, hogy belépőjegyeiket, esetleges szállás-étkezési és utazási 
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költségeiket, a lehető legkedvezőbb feltételekkel, támogatónk anyagi segítségével vehessék 
igénybe, úgy hogy ezzel tegyék még látogatottabbá az I. Fenntartható Élelmiszerlánc 
Világtalálkozó eseményeit. Kérjük, ajánlatában gondoljon a mozgáskorlátozott, továbbá 
fogyatékkal élő, látás, hallássérült, határon túl élő látogatóinkra, a nemzetközi résztvevőkre, és a 
fiatal kutatókra, ösztöndíjasokra is! Köszönjük! 

• Oktatási területek szponzora 

Támogatónk kedvező megoldást, egyedi támogatást kínál a rendezvénysorozatra érkező aktív és 
passzív pedagógus, pedagógus-hallgató, pedagógus asszisztens résztvevők számára, hogy 
belépőjegyeiket, esetleges szállás-étkezési és utazási költségeiket, a lehető legkedvezőbb 
feltételekkel, támogatónk anyagi segítségével vehessék igénybe, úgy hogy ezzel tegyék még 
látogatottabbá az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó eseményeit. Kérjük, ajánlatában 
gondoljon a mozgáskorlátozott, továbbá fogyatékkal élő, látás, hallássérült, határon túl élő 
látogatóinkra, a nemzetközi résztvevőkre, és a fiatal kezdő pedagógusokra, ösztöndíjasokra is! 
Kérjük, külön támogatását a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élők, a roma oktatásban 
szereplők részvételének segítésére. Köszönjük! 

• Óriásplakát 

Támogatónk kedvező megoldásokat, s olyan szolgáltatást kínál a rendezvénysorozat kapcsán 
jelentkező szemléletformáló kampányok, egyéb kommunikációs tevékenységek, folyamatok 
megjelenítésére óriásplakátokon a szervezőnek, melyekkel a rendezvénysorozat résztvevőit, 
eredeti, újszerű, leghatékonyabb, környezetbarát módon, folyamatos és elégséges kapacitással, 
kedvező térítési díjakkal, passzív eléréssel, szólítják meg, s ezzel teszik még látogatottabbá az I. 
Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó eseményeit. Kérjük, ajánlatában gondoljon a 
fogyatékkal élő, látás, hallássérült, nemzetiségi, határon túl élő látogatóinkra is! Köszönjük! 

• E-gesztus; 

Támogatóink – ingyenesen –, a Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozók, az Élelmiszerlánc 
Világhét, „Magyarország a Világ Élelmiszerlánc Fővárosa” projekt sikerességének támogatása, s 
elegendő információ nyújtás érdekében, elektronikus felületeiken linkkel, adott esetben a 
szervezőtől érkező dokumentumokkal számolnak be, adnak tájékoztatást rendezvényünkről.  

Elektronikus kimenő levelezésükben – valamennyi kimenő levél alján, ingyenesen - az alábbi 
magyar illetve angol – érdekeltségi viszonyaik kapcsán a szervezővel egyeztetett más nyelveken 
is megjelenő – logót és / vagy szöveget, webcímet jelenítik meg: 
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Magyar: 

Vállalkozásunk / Intézményünk a rendezvénysorozat 
hivatalos e-gesztus partnere! Élelmiszerlánc Világhét - Budapest, 2010. augusztus 17-22. 
www.foodlawment.hu 

Angol: 

Our company / institution is an official e-gesture partner 
in the events of World Food Chain Week! Budapest, 17-22. august 2010. 
www.foodlawment.hu 

• Hírvivő 

Támogatóink – ingyenesen –, a Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozók, az Élelmiszerlánc 
Világhét, „Magyarország a Világ Élelmiszerlánc Fővárosa” projekt sikerességének támogatása, s 
elegendő információ nyújtás érdekében, elektronikus felületeiken linkkel, adott esetben a 
szervezőtől érkező dokumentumokkal számolnak be, adnak tájékoztatást rendezvényünkről.  

Kimenő levelezésükben – valamennyi kimenő levél alján, borítékaikon, kiadványaikon, 
számláik, speciális dokumentumaik alján ingyenesen - az alábbi magyar illetve angol – 
érdekeltségi viszonyaik kapcsán a szervezővel egyeztetett más nyelveken is megjelenő – logót és 
/ vagy szöveget, webcímet, linket jelenítik meg: 
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Magyar: 

Vállalkozásunk / Intézményünk a rendezvénysorozat 
hivatalos hírvivő partnere! Élelmiszerlánc Világhét - Budapest, 2010. augusztus 17-22. 
www.foodlawment.hu 

Angol: 

Our company / institution is an official messenger 
partner in the events of World Food Chain Week! Budapest, 17-22. august 2010. 
www.foodlawment.hu 

• Energetikai 

Támogatónk kedvező megoldásokat, s olyan szolgáltatást kínál a rendezvénysorozat kapcsán 
jelentkező elektromos, továbbá gáz energiát igénylő tevékenységek, folyamatok megoldására, 
egységes szervezésére, lebonyolítására a szervezőnek, melyekkel a rendezvénysorozat 
eseményeit, hatékony, gazdaságos, környezetbarát módon, folyamatos és elégséges kapacitással, 
kedvező térítési díjakkal, aktív és passzív eléréssel, valósíthatják meg, s ezzel teszik még 
látogatottabbá, sikeressé az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó eseményeit. Kérjük, 
ajánlatában gondoljon a mozgáskorlátozott, továbbá fogyatékkal élő, látás, hallássérült, határon 
túl élő látogatóinkra, a nemzetközi résztvevőkre is! Köszönjük! 



 

 

13 

 

• Társszervezők 

Támogatóink – akik települések önkormányzatai, civil szervezetek, intézmények, vállalkozások - 
kedvező megoldásokat, szolgáltatást, rész szervezői feladatok ellátására irányuló segítséget 
kínálnak országos, települési szinten. A rendezvénysorozat kapcsán jelentkező például termék 
világversenyek szervezéséhez szükséges, helyi szervezési, regisztrációs, bonyolítási és marketing 
tevékenységek, folyamatok megoldására, egységes szervezésére, lebonyolítására a szervezőnek 
ajánlatot tesznek, melyekkel a rendezvénysorozat szereplőit, eredeti, újszerű, igazán hatékony, 
környezetbarát módon, folyamatos és elégséges kapacitással, kedvező térítési díjakkal, aktív és 
passzív eléréssel, szólíthatják meg, s ezzel teszik még látogatottabbá, gazdaságossá, 
üzletfeleinknek is sikeressé az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó eseményeit. Kérjük, 
ajánlatában gondoljon a mozgáskorlátozott, továbbá fogyatékkal élő, látás, hallássérült, 
nemzetiségi, határon túl élő látogatóinkra, a nemzetközi résztvevőkre is! Köszönjük! 

• Rendezvény-technikai 

Támogatónk kedvező megoldásokat, s olyan szolgáltatást kínál a rendezvénysorozat kapcsán 
jelentkező rendezvény-technikai, informatikai, tevékenységek, folyamatok megoldására, 
egységes szervezésére, lebonyolítására a szervezőnek, melyekkel a rendezvénysorozat szereplőit, 
eredeti, újszerű, igazán hatékony, gazdaságos, környezetbarát módon, folyamatos és elégséges 
kapacitással, kedvező térítési díjakkal, aktív és passzív eléréssel, szólíthatják meg, s ezzel teszik 
még látogatottabbá, sikeressé az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó eseményeit. 
Külön kedvező ajánlatot tesz, a rendezvénysorozat alatti internetforgalomra is, a regisztrált 
résztvevőinknek. Kérjük, ajánlatában gondoljon a mozgáskorlátozott, továbbá fogyatékkal élő, 
látás, hallássérült, akadálymentesítést igénylő, illetve határon túl élő látogatóinkra, és a 
nemzetközi résztvevőkre is! Köszönjük! 

• Tolmács-fordító szponzorizáció 

Támogatónk kedvező megoldásokat, s olyan szolgáltatást kínál a rendezvénysorozat kapcsán 
jelentkező tolmács és fordító tevékenységek, folyamatok megoldására, egységes szervezésére, 
lebonyolítására a szervezőnek, melyekkel a rendezvénysorozat szereplőit, eredeti, újszerű, igazán 
hatékony, gazdaságos, környezetbarát módon, folyamatos és elégséges kapacitással, kedvező 
térítési díjakkal, aktív és passzív eléréssel, szólíthatják meg, s ezzel teszik még látogatottabbá, 
sikeressé az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó eseményeit. A rendezvénysorozat 
hivatalos nyelvei: magyar, angol, orosz. Elegendő számú jelentkező esetén tervezett további 
nyelvek: francia, spanyol, német. Kérjük, ajánlatában gondoljon a mozgáskorlátozott, továbbá 
fogyatékkal élő, látás, hallássérült, akadálymentesítést igénylő, illetve határon túl élő 
látogatóinkra, és a nemzetközi résztvevőkre is! Köszönjük! 
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• Múzeumok 

Támogatónk, az élelmiszerláncban érintett budapesti és vidéki múzeumok bevonásával olyan 
kísérő programot, például több „élelmiszerlánc múzeum” látogatására szóló kedvezményes 
jegyek, speciális tárlatvezetések, többnyelvű tárlatvezetési szolgáltatás, „élelmiszerlánc 
múzeumok éjszakája” szervez meg, melyekkel a rendezvénysorozat szereplőit, eredeti, újszerű, 
igazán hatékony, gazdaságos, környezetbarát módon, folyamatos és elégséges kapacitással, 
kedvező térítési díjakkal, aktív és passzív eléréssel, szólíthatják meg, s ezzel teszik még 
látogatottabbá, sikeressé az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó eseményeit. A 
rendezvénysorozat hivatalos nyelvei: magyar, angol, orosz. Elegendő számú jelentkező esetén 
tervezett további nyelvek: francia, spanyol, német. Kérjük, ajánlatában gondoljon a 
mozgáskorlátozott, továbbá fogyatékkal élő, látás, hallássérült, határon túl élő látogatóinkra, a 
nemzetközi résztvevőkre, és a fiatal kezdő szakemberekre, ösztöndíjasokra, nagycsaládosokra is! 
Kérjük, külön támogatását a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élők, a roma oktatásban, 
integrációs programokban szereplők részvételének segítésére is. Köszönjük! 

• Mozi 

Támogatónk, olyan eredeti filmszínház, amely a rendezvénysorozat alatt, olyan filmek 
vetítésével teszi teljessé a magyar élelmiszerlánc-, gasztronómiai-, természet-kulturális értékek 
megismerését, felelevenítését, adott esetben feliratozva más nyelveken is, melyekkel a 
rendezvénysorozat szereplőit, eredeti, újszerű, igazán hatékony, módon – újra – megismerteteti 
az élelmiszerlánc, s annak megörökítése értékeivel. A hét alatt folyamatos és elégséges 
kapacitással, kedvező térítési díjakkal, aktív és passzív eléréssel, szólíthatják meg vendégeinket, 
s ezzel teszik még látogatottabbá, sikeressé az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó 
eseményeit. A rendezvénysorozat hivatalos nyelvei: magyar, angol, orosz. Elegendő számú 
jelentkező esetén tervezett további nyelvek: francia, spanyol, német. Kérjük, ajánlatában 
gondoljon a mozgáskorlátozott, továbbá fogyatékkal élő, látás, hallássérült, határon túl élő 
látogatóinkra, a nemzetközi résztvevőkre, és a fiatal kezdő szakemberekre, ösztöndíjasokra, 
nagycsaládosokra is! Kérjük, külön támogatását a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élők, 
a roma oktatásban, integrációs programokban szereplők részvételének segítésére is. Köszönjük! 

• Egyházak 

Egyházaink, egyházi vezetőink részéről olyan támogatást kérünk, mellyel a rendezvénysorozat 
alatt, a résztvevők olyan alkalmakon vehetnek részt Budapesten és szerte az országban, ahol az 
élelmiszereink, az azt megtermelők, s az elégséges, biztonságos, fenntartható módon történő 
előállítás, az azt lehetővé tevő Isteni kegyelem, az adott vallás speciális látásmódjáról kaphatnak 
tájékoztatást magyar és idegen nyelveken. Tisztelettel kérjük, hogy ezekkel a közvetlen, mégis 
ünnepi alkalmakkal tegyék lehetővé értékeink s a kegyelem újra és újra szükséges megismerését, 
s tegyék ezzel még sikeresebbé kezdeményezésünket, a Fenntartható Élelmiszerlánc 
Világtalálkozók, az Élelmiszerlánc Világhét, „Magyarország a Világ Élelmiszerlánc Fővárosa” 
projekt sikerességét. Köszönjük, ha tevékenységük során különös figyelmet fordítanak a 
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mozgáskorlátozott, továbbá fogyatékkal élő, látás, hallássérült, határon túl élő látogatóinkra, a 
nemzetközi résztvevőkre, és a fiatal kezdő szakemberekre, ösztöndíjasokra, nagycsaládosokra is! 
Kérjük, külön támogatásukat a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élők, a roma oktatásban, 
integrációs programokban szereplők részvételének segítésére is. Köszönjük! 

• Kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek szponzora 

Támogatónk olyan kedvező megoldásokat, s olyan szolgáltatást kínál a rendezvénysorozat 
kapcsán, s az annak köszönhetően jelentkező több éves kutatás-fejlesztési és innovációs 
tevékenységek, folyamatok megoldására, egységes szervezésére, lebonyolítására, támogatására a 
szervezőnek, melyekkel a rendezvénysorozat eseményeit, a nemzetközi kutatás-fejlesztési és 
innovációs szempontok hatékony, gazdaságos, környezetbarát módon, folyamatos és elégséges 
kapacitással működő rendszerben, s erre irányuló díjakkal, címekkel, ösztöndíjakkal, s az ehhez 
szükséges aktív és passzív eléréssel, valósíthatják meg, s ezzel teszik még sikeresebbé az I. 
Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó eseményeit. Kérjük, ajánlatában gondoljon a 
mozgáskorlátozott, továbbá fogyatékkal élő, látás, hallássérült, és a nemzetközi résztvevőkre is! 
Köszönjük! 

• 30 év alatti fiatal élelmiszerlánc szereplő – gazdálkodók, feldolgozó 
vállalkozók, oktatók, kutatók, szakemberek támogatása 

Támogatónk kedvező megoldást, egyedi támogatást kínál a rendezvénysorozatra érkező, 30 év 
alatti fiatal élelmiszerlánc szereplők – gazdálkodók, feldolgozó, forgalmazó vállalkozók, oktatók, 
kutatók, hatósági, civil szervezeti képviselők, szakember-résztvevők számára, hogy 
belépőjegyeiket, esetleges szállás-étkezési és utazási költségeiket, a lehető legkedvezőbb 
feltételekkel, támogatónk anyagi segítségével vehessék igénybe, úgy hogy ezzel tegyék még 
látogatottabbá az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó eseményeit. Kérjük, ajánlatában 
gondoljon a mozgáskorlátozott, továbbá fogyatékkal élő, látás, hallássérült, határon túl élő 
látogatóinkra, a nemzetközi résztvevőkre, és kifejezetten a fiatal kezdő szakemberekre, 
ösztöndíjasokra is! Kérjük, külön támogatását a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élők, a 
roma oktatásban, integrációban szereplők részvételének segítésére. Köszönjük! 

• Természetvédelmi támogató 

Támogatónk kedvező megoldást, egyedi támogatást kínál a rendezvénysorozatra érkező, 
természetvédelmi szakemberek, nemzeti parkjaink dolgozói, civil természetvédelmi szervezetek 
szakemberei számára, hogy belépőjegyeiket, esetleges szállás-étkezési és utazási költségeiket, a 
lehető legkedvezőbb feltételekkel, támogatónk anyagi segítségével vehessék igénybe, úgy hogy 
ezzel tegyék még látogatottabbá az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó eseményeit. 
Kérjük, ajánlatában gondoljon a mozgáskorlátozott, továbbá fogyatékkal élő, látás, hallássérült, 
határon túl élő látogatóinkra, a nemzetközi résztvevőkre, és kifejezetten a fiatal kezdő 
szakemberekre, ösztöndíjasokra is! Kérjük, külön támogatását a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségekben élők, a roma oktatásban, integrációban szereplők részvételének segítésére. 
Köszönjük! 
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• Környezetvédelmi védelmi 

Támogatónk kedvező megoldást, egyedi támogatást kínál a rendezvénysorozatra érkező, 
környezetvédelmi szakemberek, civil környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek szakemberei 
számára, hogy belépőjegyeiket, esetleges szállás-étkezési és utazási költségeiket, a lehető 
legkedvezőbb feltételekkel, támogatónk anyagi segítségével vehessék igénybe, úgy hogy ezzel 
tegyék még látogatottabbá az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó eseményeit. 
Ismertesse meg a rendezvénysorozat szereplőit, olyan eredeti, újszerű, igazán hatékony, 
környezetbarát, a környezetvédelem legújabb szempontjainak megfelelő módszerekkel, 
folyamatokkal és az ezekhez szükséges kapacitásokkal, aktív és passzív eléréssel, mellyel még 
látogatottabbá, még gazdaságosabbá, hasznosabbá tehetjük a rendezvényt. Kérjük, ajánlatában 
gondoljon a mozgáskorlátozott, továbbá fogyatékkal élő, látás, hallássérült, határon túl élő 
látogatóinkra, a nemzetközi résztvevőkre, és kifejezetten a fiatal kezdő szakemberekre, 
ösztöndíjasokra is! Kérjük, külön támogatását a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élők, a 
roma oktatásban, integrációban szereplők részvételének segítésére. Köszönjük! 

• Hulladék-gyűjtési, hulladék-kezelés támogatása 

Támogatónk olyan kedvező megoldásokat, s olyan szolgáltatást kínál a rendezvénysorozat 
kapcsán jelentkező szelektív hulladék-gyűjtést, hulladék-kezelést igénylő tevékenységek, 
folyamatok megoldására, egységes szervezésére, lebonyolítására a szervezőnek, melyekkel a 
rendezvénysorozat eseményeit, hatékony, gazdaságos, környezetbarát módon, folyamatos és 
elégséges kapacitással, kedvező térítési díjakkal, aktív és passzív eléréssel, valósíthatják meg, s 
ezzel teszik még környezetbarát szempontból is sikeressé az I. Fenntartható Élelmiszerlánc 
Világtalálkozó eseményeit. Kérjük, ajánlatában gondoljon a mozgáskorlátozott, továbbá 
fogyatékkal élő, látás, hallássérült, és a nemzetközi résztvevőkre is! Köszönjük! 

• Turisztikai támogató 

Támogatónk kedvező megoldást, egyedi támogatást kínál a rendezvénysorozatra érkező, 
turisztikai szakemberek, a Magyar Turizmus zRt. dolgozói, civil turisztikai szervezetek 
szakemberei számára, hogy belépőjegyeiket, esetleges szállás-étkezési és utazási költségeiket, a 
lehető legkedvezőbb feltételekkel, támogatónk anyagi segítségével vehessék igénybe, úgy hogy 
ezzel tegyék még látogatottabbá az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó eseményeit. 
Kérjük, ajánlatában gondoljon a mozgáskorlátozott, továbbá fogyatékkal élő, látás, hallássérült, 
határon túl élő látogatóinkra, a nemzetközi résztvevőkre, és kifejezetten a fiatal kezdő 
szakemberekre, ösztöndíjasokra is! Kérjük, külön támogatását a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségekben élők, a roma oktatásban, integrációban szereplők részvételének segítésére. 
Köszönjük! 
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• Fenntarthatósági támogató 

Támogatónk kedvező megoldást, egyedi támogatást kínál a rendezvénysorozatra érkező, 
fenntarthatósági szakemberek, civil fenntarthatósággal foglalkozó szervezetek szakemberei 
számára, hogy belépőjegyeiket, esetleges szállás-étkezési és utazási költségeiket, a lehető 
legkedvezőbb feltételekkel, támogatónk anyagi segítségével vehessék igénybe, úgy hogy ezzel 
tegyék még látogatottabbá az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó eseményeit. 
Ismertesse meg a rendezvénysorozat szereplőit, olyan eredeti, újszerű, igazán hatékony, 
környezetbarát, fenntarthatósági szempontoknak megfelelő módszerekkel, folyamatokkal és az 
ezekhez szükséges kapacitásokkal, aktív és passzív eléréssel, mellyel még látogatottabbá, még 
gazdaságosabbá, hasznosabbá tehetjük a rendezvényt. Kérjük, ajánlatában gondoljon a 
mozgáskorlátozott, továbbá fogyatékkal élő, látás, hallássérült, határon túl élő látogatóinkra, a 
nemzetközi résztvevőkre, és kifejezetten a fiatal kezdő szakemberekre, ösztöndíjasokra is! 
Kérjük, külön támogatását a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élők, a roma oktatásban, 
integrációban szereplők részvételének segítésére. Köszönjük! 

• Esélyegyenlőségi támogató 

Egész rendezvényünk kiemelt szervezési, lebonyolítási szempontja az esélyegyenlőség. Ezért 
támogatónktól azt várjuk, hogy kedvező megoldást, egyedi támogatást kínáljon a 
rendezvénysorozatra érkező, esélyegyenlőségi szakemberek, civil esélyegyenlőséggel foglalkozó 
szervezetek szakemberei számára, és azon látogatóink kiszolgálásához, akik közös 
odafigyelésünkkel azonos esélyekkel vehetnek részt rendezvénysorozatunkon. Támogatása 
irányuljon arra, hogy a fenti szereplők belépőjegyeiket, esetleges szállás-étkezési és utazási 
költségeiket, a lehető legkedvezőbb feltételekkel, támogatónk anyagi segítségével vehessék 
igénybe, úgy hogy ezzel tegyék még látogatottabbá az I. Fenntartható Élelmiszerlánc 
Világtalálkozó eseményeit. Ismertesse meg a rendezvénysorozat szereplőit, olyan eredeti, 
újszerű, igazán hatékony, környezetbarát, az esélyegyenlőség legújabb szempontjainak megfelelő 
módszerekkel, folyamatokkal és az ezekhez szükséges kapacitásokkal, aktív és passzív eléréssel, 
mellyel még látogatottabbá, még gazdaságosabbá, hasznosabbá tehetjük a rendezvényt. Kérjük, 
ajánlatában gondoljon a mozgáskorlátozott, továbbá fogyatékkal élő, látás, hallássérült, határon 
túl élő látogatóinkra, a nemzetközi résztvevőkre, és kifejezetten a fiatal kezdő szakemberekre, 
ösztöndíjasokra is! Kérjük, külön támogatását a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élők, a 
roma oktatásban, integrációban szereplők részvételének segítésére. Köszönjük! 

• Társadalmi megújulási támogató 

Egész rendezvényünk kiemelt szervezési, lebonyolítási szempontja az esélyegyenlőség mellett a 
társadalmi megújulás, képzés, oktatás. Ezért támogatónktól azt várjuk, hogy kedvező megoldást, 
egyedi támogatást kínáljon a rendezvénysorozatra érkező, a társadalmi megújulás területén 
tevékenykedő szakemberek, civil társadalmi megújulással foglalkozó szervezetek szakemberei 
számára. Támogatása irányuljon arra, hogy a fenti szereplők belépőjegyeiket, esetleges szállás-
étkezési és utazási költségeiket, a lehető legkedvezőbb feltételekkel, támogatónk anyagi 
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segítségével vehessék igénybe, úgy hogy ezzel tegyék még látogatottabbá az I. Fenntartható 
Élelmiszerlánc Világtalálkozó eseményeit. Ismertesse meg a rendezvénysorozat szereplőit, olyan 
eredeti, újszerű, igazán hatékony, környezetbarát, a társadalmi megújulás legújabb 
szempontjainak megfelelő módszerekkel, folyamatokkal és az ezekhez szükséges kapacitásokkal, 
aktív és passzív eléréssel, mellyel még látogatottabbá, még gazdaságosabbá, hasznosabbá 
tehetjük a rendezvényt. Kérjük, ajánlatában gondoljon a mozgáskorlátozott, továbbá fogyatékkal 
élő, látás, hallássérült, határon túl élő látogatóinkra, a nemzetközi résztvevőkre, és kifejezetten a 
fiatal kezdő szakemberekre, ösztöndíjasokra is! Kérjük, külön támogatását a leghátrányosabb 
helyzetű kistérségekben élők, a roma oktatásban, integrációban szereplők részvételének 
segítésére. Köszönjük! 

• Gasztronómiai támogató 

Egész rendezvényünk kiemelt szervezési, lebonyolítási szempontja az, hogy az idelátogatók 
határon innen és határon túl, megbizonyosodjanak arról, hogy a hagyományos és a megújuló 
jegyeket egyaránt magán viselő magyar gasztronómia, hazai alapanyagokból szinte a világ 
valamennyi fogyasztó csoportjának, nemzetének ilyen gasztronómiai élményekre irányuló 
igényeit ki tudja elégíteni. Emellett, kifejezett szempont a táplálkozási-esélyegyenlőség, továbbá 
az ezekhez szükséges társadalmi megújulás, képzés, oktatás. Ezért támogatónktól azt várjuk, 
hogy kedvező megoldást, egyedi támogatást kínáljon a rendezvénysorozatra érkező, a 
gasztronómia területén tevékenykedő szakemberek, civil szervezetek szakemberei számára. 
Támogatása irányuljon arra, hogy a fenti szereplők belépőjegyeiket, esetleges szállás-étkezési és 
utazási költségeiket, a lehető legkedvezőbb feltételekkel, támogatónk anyagi segítségével 
vehessék igénybe, úgy hogy ezzel tegyék még látogatottabbá, ízletesebbé az I. Fenntartható 
Élelmiszerlánc Világtalálkozó eseményeit. Ismertesse meg a rendezvénysorozat szereplőit, olyan 
eredeti, újszerű, igazán hatékony, környezetbarát, a gasztronómia legújabb szempontjainak 
megfelelő módszerekkel, folyamatokkal és az ezekhez szükséges kapacitásokkal, aktív és passzív 
eléréssel, mellyel még látogatottabbá, még gazdaságosabbá, hasznosabbá tehetjük a rendezvényt. 
Különleges feladata támogatónknak, hogy a rendezvénysorozat estéire szervezendő úgynevezett 
nyelvi-kulturális vacsoránkhoz2, továbbá a díszvacsorához kutassa fel, tanúsítsa azokat a 
vendéglátóhelyeket, a Budai Várban, Budapesten és vidéken, amelyekben ország-világ 
megtapasztalhatja a fentiekben vázolt gasztronómiai különleges képességeinket. Kérjük, 
ajánlatában gondoljon a mozgáskorlátozott, továbbá fogyatékkal élő, látás, hallássérült, határon 

                                                           
2
 Minden este, a magyar élelmiszerlánc kiemelkedő termékeiből, ültetett, magyar, francia, angol, orosz, német, spanyol, 

portugál stb., nyelvű, valamint vegetáriánus, kóser vacsoraasztalokat állítunk össze a Budai Vár, valamint Budapest kiváló 

éttermeiben. Ilyenkor az étvágygerjesztő fogástól, a vacsorát záró italig, ízelítőt adunk a Világ élelmiszerlánc 

szakembereinek, és a nagyközönségnek abból, hogy a kiváló magyar alapanyagokból, a magyar gasztronómiai szakemberek, 

cukrászok, sommelierek, valamennyi nemzet, kultúra igényeit, magas színvonalon, igazi élményként ki tudják elégíteni. Erről 

az adott napi élményről, különleges minőségű, igényes, ingyenes kiadvánnyal adunk információt, a kiállító támogatók, 

gyártók, forgalmazók, az elkészítésben, szervírozásban résztvevők adataival, képekkel, receptekkel, a rendezvény, a vacsora 

résztvevőinek, az adott esemény nyelvén és magyarul. A különleges vacsorákon, a kiválasztott éttermekben, a regisztrált 

konferencia résztvevők mellett, a nemzetközi és a hazai sajtó képviselői mellett, térítés ellenében bárki részt vehet. 
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túl élő látogatóinkra, a nemzetközi résztvevőkre, és kifejezetten a fiatal kezdő szakemberekre, 
ösztöndíjasokra is! Kérjük, külön támogatását a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élők, a 
roma oktatásban, integrációban szereplők részvételének segítésére. Köszönjük! 

• Nemzetközi kapcsolatok támogató 

Egész rendezvényünk kiemelt szervezési, lebonyolítási szempontja a nemzetköziség, emellett a 
társadalmi megújulás, képzés, oktatás, s egy olyan világrendezvény alapjainak lerakása, amellyel 
az idén 75 éves méltán híres berlini nemzetközi zöld hét, az IGW nyomdokába lépünk, de az 
egész élelmiszerláncra kiterjedő magyarországi nemzetközi eseménysorozat kezdődik el. Ezért 
támogatónktól azt várjuk, hogy kedvező megoldást, egyedi támogatást kínáljon a 
rendezvénysorozatra érkező nemzetközi szakemberek, nemzetközi, határon túli civil szervezetek 
szakemberei számára. Támogatása irányuljon arra, hogy a fenti szereplők belépőjegyeiket, 
esetleges szállás-étkezési és utazási költségeiket, a lehető legkedvezőbb feltételekkel, 
támogatónk anyagi segítségével vehessék igénybe, úgy hogy ezzel tegyék még látogatottabbá, 
igazán nemzetközivé az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó eseményeit. Juttassa el a 
szükséges információkat, ismertesse meg a rendezvénysorozat nemzetközi szereplőit olyan 
eredeti, újszerű, igazán hatékony, környezetbarát, módszerekkel, folyamatokkal és az ezekhez 
szükséges kapacitásokkal, aktív és passzív eléréssel, kezdeményezésünkről, mellyel még 
látogatottabbá, még gazdaságosabbá, hasznosabbá tehetjük a rendezvényt. Kérjük, ajánlatában 
gondoljon a mozgáskorlátozott, továbbá fogyatékkal élő, látás, hallássérült, határon túl élő 
látogatóinkra, a nemzetközi résztvevőkre, és kifejezetten a fiatal kezdő szakemberekre, 
ösztöndíjasokra is! Kérjük, külön támogatását a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élők, a 
roma oktatásban, integrációban szereplők részvételének segítésére. Köszönjük! 
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További, egyedi PROMÓCIÓS lehetőségek 

1. Csak egyetlen kiállítónak: 
Megjelenés a résztvevőknek kiosztandó JEGYZETTÖMBÖKÖN. Az Ön vállalkozásának logója, neve, 
elérhetősége, és rövid reklámszövege megjelenhet a jegyzettömb lapjain (a lap alján, magyarul, vagy 
angolul, esetleg orosz, spanyol, francia és német nyelven is jobb oldalon, a bal oldali I. Fenntartható 
Élelmiszerlánc Világtalálkozó logó és felirat mellett). 

Ár: A jegyzettömböket Önnek kell elkészíttetni a szervezőkkel egyeztetett formában, és eljuttatnia 
hozzánk a kiállítás előtt egy hónappal. 

2. Csak egyetlen kiállítónak: 
Megjelenés a résztvevőknek kiosztandó TÁSKÁKON. Az Ön vállalkozása logója, neve, elérhetősége, és 
rövid reklámszövege megjelenhet a táska egyik oldalán (magyarul, vagy angolul, esetleg orosz, spanyol, 
francia és német nyelven is) a táska másik oldalán az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó logó 
és feliratot kell tennie. Ezzel a táskával a vállukon fognak a résztvevők egész nap sétálni a konferenciák 
és a kiállítások területén.  

Ár: A táskákat Önnek kell elkészíttetni a szervezőkkel egyeztetve, és eljuttatnia hozzánk a kiállítás előtt 
egy hónappal. 

3. Csak egyetlen kiállítónak: 
Megjelenés a résztvevőknek kiosztandó TOLLAKON. Az Ön vállalkozása neve, logója, vagy 
weboldalának linkje megjelenhet a tollakon az I. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó logó 
mellett.  

Ár: A tollakat Önnek kell elkészíttetni a szervezőkkel egyeztetve, és eljuttatnia hozzánk, a kiállítás előtt 
egy hónappal. 
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4. Termékenként naponta csak egy-egy kiállítónak: 
A terítékek, vacsorakellékek, desszertek, gyümölcsök, magyar eredetű élelmiszerek, élelmiszer 
alapanyagok, Kiváló Magyar Élelmiszerek, Hungarikumok, gasztronómiai különlegességek, borok, 
pálinkák és az ásványvizek, üdítők szponzorációja az úgynevezett nyelvi vacsorákon3 valamint az 
augusztus 20-ai ünnepi díszvacsorán. Az Önök vállalkozásaitól, cégeitől 5-5 képviselő részt vehet a 
rendezvénysorozat napjainak végén, a zárt VIP szekciókban, ahová csak az I. Fenntartható 
Élelmiszerlánc Világtalálkozó VIP szintű tagok (nemzetközi szervezetek vezetői, vállalkozások 
felsővezetői, az Önök legjobb vevői) kerülnek meghívásra. Az alkalmakon az Önök által biztosított 
élelmiszer valamennyi fontos paramétere bekerül az aznapi vacsora-kiadványba, a vállalkozás 
elérhetőségeivel együtt. A rendezvény házigazdája vacsoranyitó beszédében megköszöni az Önök 
hozzájárulását, személy szerint bemutatja Önöket, majd pedig Önök is lehetőséget kapnak a kötetlen 
programon, a VIP tagokkal való beszélgetésre. 

Ár: a biztosított élelmiszer, illetve vacsorakellékek valamint 100 000 Ft+áfa. További feltétel ehhez az 
opcióhoz: kizárólag az a beszállító veheti ezt az opciót igénybe, aki tagja a Foodlawmentnek, vagy 
legalább egy közös, Önkéntes ellenőrzésre, annak költségei átvállalásával partnere az egyesületnek, 
szakembereinknek. 

                                                           
3
 Minden este, a magyar élelmiszerlánc kiemelkedő termékeiből, ültetett, magyar, francia, angol, orosz, német, spanyol, 

portugál stb., nyelvű, valamint vegetáriánus, kóser vacsoraasztalokat állítunk össze a Budai Vár, valamint Budapest kiváló 

éttermeiben. Ilyenkor az étvágygerjesztő fogástól, a vacsorát záró italig, ízelítőt adunk a Világ élelmiszerlánc 

szakembereinek, és a nagyközönségnek abból, hogy a kiváló magyar alapanyagokból, a magyar gasztronómiai szakemberek, 

cukrászok, sommelierek, valamennyi nemzet, kultúra igényeit, magas színvonalon, igazi élményként ki tudják elégíteni. Erről 

az adott napi élményről, különleges minőségű, igényes, ingyenes kiadvánnyal adunk információt, a kiállító támogatók, 

gyártók, forgalmazók, az elkészítésben, szervírozásban résztvevők adataival, képekkel, receptekkel, a rendezvény, a vacsora 

résztvevőinek, az adott esemény nyelvén és magyarul. A különleges vacsorákon, a kiválasztott éttermekben, a regisztrált 

konferencia résztvevők mellett, a nemzetközi és a hazai sajtó képviselői mellett, térítés ellenében bárki részt vehet. 




