Szponzori ajánlat

Tisztelt Partnerünk!
Örömmel értesítjük, hogy a tavalyi, hosszú szünet után először megrendezett és nagy
sikerrel zajlott társasági esemény után 2007-ben ismét megrendezésre kerül az
Országos Építészbál
2007. február 10-én, szombaton, 19 órai kezdettel
a Merlin Színházban
(Budapest, V. Gerlóczy utca 4.)

A 2007. évi Országos Építészbál, az építész szakma legjelentősebb társasági eseménye
ismét a találkozások, a szórakozás, a szakma közösségének ünnepi helyszíne lesz.
Az évszázados hagyományú, nagyszabású rendezvény 2006-ban a Magyar Építész
Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Budapesti Építész Kamara és
a

közös szervezésében kelt újra életre. A nagy sikerű, különleges hangulatú

bál újra nyilvánvalóvá tette, hogy a sikeres szakmagyakorláshoz elengedhetetlen a közös
szórakozás, a kapcsolatok kötetlenebb elmélyítése és a kikapcsolódás.

Az építészet egyike a legfogékonyabb, legsokoldalúbb szakmáknak, ami folyamatos
megújulása által nemcsak a kulturális értékteremtésben, de az üzleti élettől a politikáig
és a társadalmi segítségnyújtásig számos területen tud hatékonyan közreműködni. Az
építészet: lehetőség arra, hogy gazdagabbá, okosabbá, sikeresebbé tegyük az emberi
életet. ("Az építészet az utolsó igazi kaland" - Rafael Moneo)
A 2007. évi bál témája: architect pride day – az építész büszkeség napja: örülni
annak, hogy építészek vagyunk.
A büszkeség üzenete az önbecsülésről, a bizalomról szól – önmagunk és egymás iránt.
Építészként elsősorban a másokkal való együttműködésen keresztül érhetünk el
sikereket, ezért büszkék akkor lehetünk, ha végrehajtói szerepek helyett aktív,
kezdeményező partnerei lehetünk az emberi környezet fejlődésének. A saját
identitásukat pozitívan felvállaló különböző mozgalmak szóhasználatában a 'pride'
jelentése: bátorság, önbecsülés, hasznosság.
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A ma ismert építészi 'egyenruha' sokszor gőgösséget, elzárkózást, kiábrándultságot
sugall, elvesztette frissességét, hatékonyságát. Itt az alkalom, hogy bebizonyítsuk az
ellenkezőjét! Itt az idő, hogy a mondat, "ő is építész!", ismét sokszínű, nyitott, tevékeny,
progresszív tartalommal teljen meg! Mert az építészet elsősorban gondolkodásmód, ami
a legkülönbözőbb területeken végzett munkákban vezet változatos végeredményekhez –
és ebben a résztvevők hozzáállása sokkal fontosabb, mint az életkor, a képzettség vagy
a külső körülmények.
Az Építész bál az egész szakma legjelentősebb társasági eseménye, ami kiváló alkalmat
ad az építészet mai közéletben vállalt szerepeinek oldott, pozitív, közvetlen hangulatú
megfogalmazására a széles nyilvánosságban. Az esemény hangsúlyozottan elegáns, de
báli hangulata nem nélkülözi azokat a pikáns, friss elemeket, amik a legnagyszerűbb
épületeket is öröké ifjúvá és merésszé teszik.
Az esemény helyszínét és programját egyedülálló módon alakítjuk ki, külön alkalmat
biztosítunk a karrierjük elején álló fiatal, tehetséges építészek valamint a friss közéleti és
kulturális kezdeményezések bevezetésére. Vendégeink lesznek az országos-, a megyeiés a budapesti kamarák, valamint az építés ügyével foglalkozó valamennyi hivatal és civil
szervezet prominensei.
A szponzorok számára az Építészbálon való megjelenés kitűnő lehetőséget nyújt arra,
hogy üzeneteiket eljuttassák az építészet művelőihez, képviselőihez valamint tudatos
használóihoz, vagy akár személyes kapcsolatba léphessenek velük.
További információk és részletes program január 10-től a www.epiteszbal.hu
weboldalon.
Tisztelettel:

Eltér István
a MÉK elnöke

Dr. Reischl Gábor
a MÉSZ elnöke

Bálint Imre
a BÉK elnöke
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Riedel Miklós
a memo elnöke

Főtámogató - (Kizárólag 1 támogató lehet)
A támogatási díj összege: 3.000.000 Ft + Áfa.
A főtámogató számára biztosított megjelenési lehetőségek:



Szponzor logo minden nyomtatott és elektronikus anyagon, prezentációs és
sajtó anyagokon is. Logóját a bál meghívóján az első (borító) oldalon helyezzük
el. (kizárólagos jog)
Hírlevélben való folyamatos megjelenés
Banner elhelyezése (468x60) a www.epiteszbal.hu oldalon, a bál lezárulását
követően még két hónapig.
Bálújságban 1 db dupla oldalú 1/1 A5-ös színes hirdetés



8 fő ingyenes részvétele a bálon



A helyszínen 3 db a termékhez kötődő installáció kihelyezése, az installációt a
támogató biztosítja
Logo elhelyezése a rendezvény kihelyezett központi elektronikus molinóin és
saját molino kihelyezésének lehetősége. (kizárólagos jog)
Saját stand biztosítása a helyszínen, hoszteszt a támogató biztosít, dekorációt és
szóróanyagokat a támogató biztosít
A február 10-i bálon szponzor köszöntő beszédet mond a megnyitó
keretében
Tombolanyereményeket éjfélkor a szponzor adhatja át
Ismertető anyagok kihelyezése a helyszínen
Bál estéjén a központi vetítővásznon az este folyamán 5 X 2 perces
promóciós anyag levetítése.















A regisztrált teljes adatbázis átadása
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Kiemelt támogató - (Összesen 3 támogató lehet)
A kiemelt támogatói díj: 1.500. 000 Ft + Áfa.
A kiemelt támogató számára biztosított megjelenési lehetőségek:



Szponzor logo minden nyomtatott és elektronikus anyagon, prezentációs és
sajtó anyagokon is. A bál meghívóján a második oldalon.
Hírlevélben való megemlítés
Scroll up banner elhelyezése a www.epiteszbal.hu oldal oldalsó sávjában, a bál
lezárulását követően még két hónapig.
Bálújságban 1 db 1/1 A5-ös színes hirdetés



4 fő ingyenes részvétele a bálon



A helyszínen 1 db a termékhez kötődő installáció kihelyezése, a
molinót/installációt a támogató biztosítja
Logo elhelyezése a rendezvény kihelyezett központi elektronikus molinóin
Ismertető anyagok kihelyezése a helyszínen
Bál estéjén a központi vetítővásznon az este folyamán 5 X 0,5 perces
promóciós anyag levetítése.
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Támogatói csomag
A támogatói díj: 500. 000 Ft + Áfa.
A támogató számára biztosított megjelenési lehetőségek:




Logo elhelyezése a rendezvény kihelyezett központi elektronikus molinóin
Bálújságban A5/2 színes hirdetés
Szponzor logo minden nyomtatott és elektronikus anyagon, prezentációs és
sajtó anyagokon is. Meghívón a második oldalon.



2 fő ingyenes részvétele a bálon



Ismertető anyagok kihelyezése a helyszínen

Terméktámogató
A támogatói díj: egyedi, terméktől függően

Taxi/Sofőrsegély szponzor - (Kizárólag 1 támogató lehet)
A támogatói díj: 300. 000 Ft + Áfa.
A támogató számára biztosított megjelenési lehetőségek:






Logo elhelyezése a rendezvény kihelyezett központi elektronikus molinóin
Szponzor logo minden nyomtatott és elektronikus anyagon, prezentációs és
sajtó anyagokon is
Bálújságban 1 db 1/2 A5-ös színes hirdetés
Hírlevélben való megemlítés
Helyszínen a bál estéjén taxi szponzor bejelentése kedvező tarifáinak
ismertetése minimum 3-szor az este alatt.
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A 2007. évi Építészbál felkért fővédnöke:
Bajnai Gordon, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kormánybiztosa
A 2007. évi Építészbál eddigi kiemelt támogatói:
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Trigránit Rt.
A 2007. évi Építészbál eddigi támogatói:
be light! design
Canon Hungária Kft.
Futureal Holding Zrt.
Hérosz Építőipari Zrt.
Magyar Építő Zrt.
Point Zero
Toshiba Magyarország Technotrade Kft.
Unitef`83 Zrt.
Zwack Unicum Nyrt.
A 2007. évi Építészbál médiapartnerei:
Alaprajz
Bálidő
epiteszforum.hu
hg.hu
Info rádió
Octogon architecture@design
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