
 

 
 
 
 
 

Partner Tájékoztató 
 
 
A XI. Dunántúli Diabetes Centrumok Találkozóján (e-DDCT) való részvételhez 
 
Időpont: 2022. szeptember 30. – október 1. 
Helyszín: Balatonfüred, Hotel Margaréta (8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 53.) 
Célcsoport: észak-dunántúli megyék (Zala, Vas, Győr-Sopron, Komárom, Fejér és 
Veszprém) diabetes centrum vezetői és főnővérei. Kb. 70 fő. 
Háziasszony: Dr. Havasi Anett (Veszprém) 
Szervező: Vanderlich Kft. 
 
Regisztrációs díj: 45.000 Ft 

- A regisztrációs díj étkezéstartalma 20.000 Ft/2 nap (közvetített szolgáltatás). A 
regisztrációs díj nem tartalmazza a közvetített szolgáltatást (étkezés) terhelő 
közterheket. A regisztrációs díj szállást nem tartalmaz. 

 
Szállásdíj: 

- egyágyas szobában: 44.000 Ft/fő 
- kétágyas szobában: 32.000 Ft/fő 
- A szoba árak tartalmazzák a reggeli árát, az idegenforgalmi adó, valamint az 

általános forgalmi adó összegét, de nem tartalmazzák a szállás és az étkezések 
(közvetített szolgáltatások) után fizetendő egyéb közterheket. Szállást csak 
regisztrált személyek részére tudunk biztosítani. 

 
A regisztrációs- valamint a szállásigényeket Pipis Rudolf részére, az alábbi e-mail 
címre kérjük megküldeni: eddct2022@diabet.hu. 
 
Megjelenési lehetőségek: 
 

• Kiállítás díja: 250.000 Ft + ÁFA 
Az alábbiakat tartalmazza: 4m2 területen, 1 asztal, 2 szék, roll-up elhelyezhető 
az asztal mögött, illetve az elektronikus kommunikációban és a 
programfüzetben a cég részvételének feltüntetése. 
 

• Előadás díja: 300.000 Ft + ÁFA 
Az alábbiakat tartalmazza: 15 perces előadás + 5 perc diszkusszió (az előadó 
díjazásáról a támogató gondoskodik), az elektronikus kommunikációban és a 
programfüzetben a cég részvételének feltüntetése. 



 

• Workshop díja: 500.000 Ft + ÁFA 
Az alábbiakat tartalmazza: 30 perces előadás + 15 perc diszkusszió (az előadó 
díjazásáról a támogató gondoskodik), az elektronikus kommunikációban és a 
programfüzetben a cég részvételének feltüntetése. 
 

• Hirdetés díja: 200.000 Ft + ÁFA / db 
A programfüzetben (6 oldalas, A5 méretű leporelló) 2 db hirdetés kerülhet 
elhelyezésre, az igények beérkezésének sorrendjében kerül(nek) kiválasztásra 
a hirdető(k). 

 

• Névkitűző díja: 100.000 Ft + ÁFA 
A nyakba akasztható műanyag bevonatú tokot és a szalagot a megrendelő 
állítja elő és szállítja. 

 
 
Megjelenési igények leadási határideje: 2022. június 30. 
Regisztrációk, szállásigények leadási határideje: 2022. június 30. 
 
Kontakt személyek: 
Szakmai kérdésekben (program, előadás, workshop egyeztetés) Dr. Havasi Anett 
(havasianett@gmail.com, tel: 06-30-150 1150) és Dr. Vándorfi Győző 
(vandorfi.gy@gmail.com, tel: 06-70-3783808), szervezési kérdésekben Dr. Vándorfi 
Győző, regisztráció, szállásfoglalás tekintetében Pipis Rudolf (eddct2022@diabet.hu) 
kereshető. 
 
 Bízunk benne, hogy támogatóink körében üdvözölhetjük! 
 
Tisztelettel: 
 
Dr. Havasi Anett       Dr. Vándorfi Győző 
orvosigazgató      Ügyvezető igazgató 
Vanderlich Egészségcentrum    Vanderlich kft. 
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