
 
 

 

 

OMÉN 2021 - Támogatói csomagok 
 

Az országos szakmaközösségi rendezvénysorozat célja, az épületgépészet szak- és tudományterület 
önazonosságának erősítése, a területen tevékenykedők összetartozásának, szakmai ismertségének, 
elismertségének növelése, társadalomba való beágyazottságának javítása, összefoglalóan a szak- és 
tudományterület társadalmasítása. 
Az OMÉN országos rendezvényeinek és zárórendezvényének az Épületgépész Bálnak támogatásával Ön 
jelentős presztízst, kiemelkedő pozíciót biztosít a cége számára, és egyben jelentősen hozzájárul a szakma 
ezen kiemelkedően fontos rendezvényének sikeréhez. 
Kérjük a szakma támogatóit, vezetőit, hogy támogatásukkal járuljanak hozzá a rendezvények sikeréhez, mint 
ahogyan ezt eddig is megtették.  
 
A rendezvény időpontja, helyszíne: 2021. november 22-26., országos rendezvénysorozat 
A záró rendezvény, az Épületgépész Bál időpontja: 2021. november 26. (péntek) este 
 
 

A lehetséges támogatói csomagok 
  
I. FŐTÁMOGATÓ 
 

Az OMÉN 2021 rendezvényein az egyik leghangsúlyosabban megjelenő támogatási forma. 
Az egész hetes rendezvénysorozat és a záró rendezvény – az Épületgépész Bál – támogatásával jelentős 
presztízst, kiemelkedő pozíciót biztosít a cég számára, és egyben jelentősen hozzájárul a szakma ezen 
kiemelkedően fontos rendezvényeinek sikeréhez. 
 
A rendezvénysorozat Főtámogatójának a rendezvény szervezői az alábbiakat biztosítják: 
 A cég Főtámogatóként történő folyamatos megjelenését az OMÉN rendezvénysorozat és az Épületgépész 

Bál minden kommunikációs felületén és helyszínein, beleértve a médiafelületeket (online, offline), 
valamint a hírleveleket, és a rendezvénysorozat hivatalos internetes felületét a www.talalkozzunk.hu 
weboldalt, és a Facebook felületet is. 

 Az OMÉN hetében megrendezésre kerülő események főbb helyszínein kihelyezésre kerülő szponzorációs 
roll-up-on, a cég logója Főtámogatói megnevezéssel szerepel 

 Interjú a cég vezetőjével, mely megjelenik a www.talalkozzunk.hu hivatalos oldalon, valamint az 
Épületgépész szaklap OMÉN mellékletében 

 Facebook megjelenés a hivatalos Magyar Épületgépész Napok oldalon, a támogatói szerződés megkötését 
követően 

 Céglogó és a Főtámogatói cím megjelenítése az Épületgépész Bál színpadához kapcsolódó digitális 
felületeken, a regisztrációnál elhelyezett szponzortáblán. 

 A cég logója az Épületgépész Báli belépőjegyeken Főtámogatóként kerül feltüntetésre 
 A cég logója az Épületgépész Bálon minden asztalra kihelyezett menü lapon Főtámogatóként kerül 

elhelyezésre 



 
 

 

 Egy perces interjú az Épületgépész Bálon forgatott VIP image filmben 
 Egy perces céges reklámfilm vetítése az Épületgépész Bál előterében felállított közepes méretű kivetítőn 
 A céglogó és a Főtámogatói cím feltűntetése az Épületgépész szaklap novemberi számának címlapján 
 A cég kiadványaiban és saját felületein is használhatja az OMÉN 2021 Főtámogatója megnevezést 
 A támogatói díj 10 db báli belépőjegyet, valamint az asztalon elhelyezett céges zászlót tartalmaz (1 db VIP 

asztal kiemelt helyen) 
A Főtámogató támogatói díja: 2.200.000 Ft + ÁFA 

 
 
 

II. SZAKMAI FŐTÁMOGATÓ 

 
Az OMÉN 2021 rendezvényein az egyik leghangsúlyosabban megjelenő támogatási forma.  
Az egész hetes rendezvénysorozat és a záró rendezvény – az Épületgépész Bál – támogatásával jelentős 
presztízst, kiemelkedő pozíciót biztosít a cég számára, és egyben jelentősen hozzájárul a szakma ezen 
kiemelkedően fontos rendezvényeinek sikeréhez. 
 
A rendezvénysorozat Szakmai Főtámogatójának a rendezvény szervezői az alábbiakat biztosítják: 
 A cég Szakmai Főtámogatóként történő folyamatos megjelenését az OMÉN rendezvénysorozat és az 

Épületgépész Bál minden kommunikációs felületén és helyszínein, beleértve a médiafelületeket (online, 
offline), valamint a hírleveleket, és a rendezvénysorozat hivatalos internetes felületét a 
www.talalkozzunk.hu weboldalt, és a Facebook felületet is. 

 Az OMÉN hetében megrendezésre kerülő események főbb helyszínein kihelyezésre kerülő szponzorációs 
roll-up-on, a cég logója Szakmai Főtámogatói megnevezéssel szerepel 

 Interjú a cég vezetőjével, mely megjelenik a www.talalkozzunk.hu hivatalos oldalon, valamint az 
Épületgépész szaklap OMÉN mellékletében  

 Facebook megjelenés a hivatalos Magyar Épületgépész Napok oldalon, a támogatói szerződés megkötését 
követően 

 Céglogó és a Szakmai Főtámogatói cím megjelenítése az Épületgépész Bál színpadához kapcsolódó digitális 
felületeken, illetve a regisztrációnál elhelyezett szponzortáblán 

 A cég logója az Épületgépész Báli belépőjegyeken Szakmai Főtámogatóként kerül feltüntetésre 
 A cég logója az Épületgépész Bálon minden asztalra kihelyezett menü lapon Szakmai Főtámogatóként 

kerül elhelyezésre 
 Egy perces interjú az Épületgépész Bálon forgatott VIP image filmben 
 Egy perces céges reklámfilm vetítése az Épületgépész Bál előterében felállított közepes méretű kivetítőn 
 A céglogó és a Szakmai Főtámogatói cím feltűntetése az Épületgépész szaklap novemberi számának 

címlapján 
 A cég kiadványaiban és saját felületein is használhatja az OMÉN 2021 Szakmai Főtámogatója megnevezést 
 A támogatói díj 10 db báli belépőjegyet, valamint az asztalon elhelyezett céges zászlót tartalmaz (1 db VIP 

asztal kiemelt helyen) 
A Szakmai Főtámogató támogatói díja: 2.200.000 Ft + ÁFA 

 



 
 

 

 

 

III. KIEMELT TÁMOGATÓ 
 
Az OMÉN 2021 rendezvényein Kiemelten megjelenő támogatási forma. 
Az egész hetes rendezvénysorozat és a záró rendezvény – az Épületgépész Bál – támogatásával jelentős 
presztízst, kiemelkedő pozíciót biztosít a cég számára, és egyben jelentősen hozzájárul a szakma ezen 
kiemelkedően fontos rendezvényeinek sikeréhez. 
 
A rendezvénysorozat Kiemelt támogatójának a rendezvény szervezői az alábbiakat biztosítják: 
 A cég Kiemelt támogatóként történő folyamatos megjelenését az OMÉN rendezvénysorozat és az 

Épületgépész Bál minden kommunikációs felületén és helyszínein, beleértve a médiafelületeket (online, 
offline), valamint a hírleveleket, és a rendezvénysorozat hivatalos internetes felületét a 
www.talalkozzunk.hu weboldalt, és a Facebook felületet is. 

 Az OMÉN hetében megrendezésre kerülő események főbb helyszínein kihelyezésre kerülő szponzorációs 
roll-up-on, a cég logója Kiemelt támogatói megnevezéssel szerepel 

 Interjú a cég vezetőjével, mely megjelenik a www.talalkozzunk.hu hivatalos oldalon, valamint az 
Épületgépész szaklap OMÉN mellékletében  

 Facebook megjelenés a hivatalos Magyar Épületgépész Napok oldalon, a támogatói szerződés megkötését 
követően 

 Céglogó és a Kiemelt támogatói cím megjelenítése az Épületgépész Bál színpadához kapcsolódó digitális 
felületeken, illetve a regisztrációnál elhelyezett szponzortáblán 

 A cég logója az Épületgépész Báli belépőjegyeken Kiemelt támogatóként kerül feltüntetésre 
 A cég logója az Épületgépész Bálon minden asztalra kihelyezett menü lapon Kiemelt támogatóként kerül 

elhelyezésre 
 Fél perces vágott interjú az Épületgépész Bálon forgatott VIP image filmben 
 Egy perces céges reklámfilm vetítése az Épületgépész Bál előterében felállított közepes méretű kivetítőn 
 A céglogó és a Kiemelt támogatói cím feltűntetése az Épületgépész szaklap novemberi számának 

címlapján 
 A cég kiadványaiban és saját felületein is használhatja az OMÉN 2021 Kiemelt támogatója megnevezést 
 A támogatói díj 8 db báli belépőjegyet tartalmaz 
 

A Kiemelt Támogató támogatói díja: 1.490.000 Ft + ÁFA 
 
 

IV. ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓ 
 
Az OMÉN 2021 rendezvényein hangsúlyosan megjelenő támogatási forma. 
Ideális választás ez a támogatási forma azon cégnek, aki az egész hetes rendezvénysorozaton és az 
Épületgépész Bálon szeretne hangsúlyosan jelen lenni és hozzájárulni a szakma ezen kiemelkedően fontos 
rendezvényeinek sikeréhez. 
 



 
 

 

A rendezvénysorozat Arany fokozatú támogatójának a rendezvény szervezői az alábbiakat biztosítják: 
 A cég Arany fokozatú támogatóként történő folyamatos megjelenését az OMÉN rendezvénysorozat és az 

Épületgépész Bál minden kommunikációs felületén és helyszínein, beleértve a médiafelületeket (online, 
offline), valamint a hírleveleket, és a rendezvénysorozat hivatalos internetes felületét a 
www.talalkozzunk.hu weboldalt, és a Facebook felületet is. 

 Az OMÉN hetében megrendezésre kerülő események főbb helyszínein kihelyezésre kerülő szponzorációs 
roll-up-on, a cég logója Arany fokozatú támogatói megnevezéssel szerepel 

 Interjú a cég vezetőjével, mely megjelenik a www.talalkozzunk.hu hivatalos oldalon, valamint az 
Épületgépész szaklap OMÉN mellékletében  

 Facebook megjelenés a hivatalos Magyar Épületgépész Napok oldalon, a támogatói szerződés megkötését 
követően 

 Céglogó és az Arany fokozatú támogatói cím megjelenítése az Épületgépész Bál színpadához kapcsolódó 
digitális felületeken, illetve a regisztrációnál elhelyezett szponzortáblán 

 A cég logója az Épületgépész Báli belépőjegyeken Arany fokozatú támogatóként kerül feltüntetésre 
 

 A cég logója az Épületgépész Bálon minden asztalra kihelyezett menü lapon Arany fokozatú támogatóként 
kerül elhelyezésre 

 Egy perces céges reklámfilm vetítése az Épületgépész Bál előterében felállított közepes méretű kivetítőn 
 A céglogó és az Arany fokozatú támogatói cím feltűntetése az Épületgépész szaklap novemberi számának 

címlapján 
 A cég kiadványaiban és saját felületein is használhatja az OMÉN 2021 Arany fokozatú támogatója 

megnevezést 
 A támogatói díj 6 db báli belépőjegyet tartalmaz 

 
Az Arany Fokozatú Támogató támogatói díja: 990.000 Ft + ÁFA 

 
 

V. EZÜST FOKOZATÚ TÁMOGATÓ 
 
Az OMÉN 2021 rendezvényein diszkrétebben megjelenő támogatási forma. 
Ideális választás ez a támogatási forma azon cégnek, aki támogatni kívánja az egész hetes 
rendezvénysorozatot és az Épületgépész Bált és ezzel hozzájárulni a szakma ezen kiemelkedően fontos 
rendezvényeinek sikeréhez.  
 
A rendezvénysorozat Ezüst fokozatú támogatójának a rendezvény szervezői az alábbiakat biztosítják: 
 A cég Ezüst fokozatú támogatóként történő folyamatos megjelenését az OMÉN rendezvénysorozat és az 

Épületgépész Bál minden kommunikációs felületén és helyszínein, beleértve a médiafelületeket (online, 
offline), valamint a hírleveleket, és a rendezvénysorozat hivatalos internetes felületét a 
www.talalkozzunk.hu weboldalt, és a Facebook felületet is. 

 Az OMÉN hetében megrendezésre kerülő események főbb helyszínein kihelyezésre kerülő szponzorációs 
roll-up-on, a cég logója Ezüst fokozatú támogató megnevezéssel szerepel 

 Facebook megjelenés a hivatalos Magyar Épületgépész Napok oldalon, a támogatói szerződés megkötését 
követően 



 
 

 

 Céglogó és az Ezüst fokozatú támogatói cím megjelenítése az Épületgépész Bál színpadához kapcsolódó 
digitális felületeken, illetve a regisztrációnál elhelyezett szponzortáblán 

 A cég logója az Épületgépész Báli belépőjegyeken Ezüst fokozatú támogatóként kerül feltüntetésre 
 A cég logója az Épületgépész Bálon minden asztalra kihelyezett menü lapon Ezüst fokozatú támogatóként 

kerül elhelyezésre 
 A céglogó és az Ezüst fokozatú támogatói cím feltűntetése az Épületgépész szaklap novemberi számának 

címlapján 
 A cég kiadványaiban és saját felületein is használhatja az OMÉN 2021 Ezüst fokozatú támogatója 

megnevezést 
 A támogatói díj 4 db báli belépőjegyet tartalmaz 
 

Az Ezüst Fokozatú Támogató támogatói díja: 690.000 Ft + ÁFA 
 
 

VI. BRONZ FOKOZATÚ TÁMOGATÓ 
 
Az OMÉN 2021 rendezvényein megjelenő támogatási forma. 
Ideális választás ez a támogatási forma azon cégnek, aki támogatni kívánja az egész hetes 
rendezvénysorozatot és az Épületgépész Bált és ezzel hozzájárulni a szakma ezen kiemelkedően fontos 
rendezvényeinek sikeréhez.  
 
A rendezvénysorozat Bronz fokozatú támogatójának a rendezvény szervezői az alábbiakat biztosítják: 
 A cég Bronz fokozatú támogatóként történő folyamatos megjelenését az OMÉN rendezvénysorozat és az 

Épületgépész Bál minden kommunikációs felületén és helyszínein, beleértve a médiafelületeket (online, 
offline), valamint a hírleveleket, és a rendezvénysorozat hivatalos internetes felületét a 
www.talalkozzunk.hu weboldalt, és a Facebook felületet is. 

 Az OMÉN hetében megrendezésre kerülő események főbb helyszínein kihelyezésre kerülő szponzorációs 
roll-up-on, a cég logója Bronz fokozatú támogató megnevezéssel szerepel 

 Céglogó és a Bronz fokozatú támogatói cím megjelenítése az Épületgépész Bál színpadához kapcsolódó 
digitális felületeken, illetve a regisztrációnál elhelyezett szponzortáblán 

 A cég logója az Épületgépész Báli belépőjegyeken Bronz fokozatú támogatóként kerül feltüntetésre 
 A céglogó és a Bronz fokozatú támogatói cím feltűntetése az Épületgépész szaklap novemberi számának 

címlapján 
 A cég kiadványaiban és saját felületein is használhatja az OMÉN 2021 Bronz fokozatú támogatója 

megnevezést 
 A támogatói díj 2 db báli belépőjegyet tartalmaz 

 
A Bronz Fokozatú Támogató támogatói díja: 290.000 Ft + ÁFA 

 
 
 
 

 



 
 

 

 

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZ BÁLON ÁTADÁSRA KERÜLŐ ÉV EMBEREI DÍJAK TÁMOGATÓJA 
 
Az egyhetes rendezvénysorozat színes programja, a közös ünnepélyes találkozóval, az Épületgépész 
Bállal zárul, mely az épületgépész társadalom egyik legkiemelkedőbb társasági rendezvénye. A 
szórakoztatáson túl, ünnepélyes kereteken belül kerülnek átadásra a szakma legrangosabb díjai.  
A szakmai díjakat, ill. díjazottakat mindig kitűntetett figyelem kíséri. A díjak átadásáról fényképek készülnek, 
melyek megjelennek a díjakról szóló híradásokban, valamint a www.talalkozzunk.hu oldalon is. 
A rendező szervezetek magas rangú díjainak átadásán túl, itt lehetőséget biztosítunk az Év Emberei Díjak 
átadására a támogatóknak.  
A 2020-as Országos Magyar Épületgépész Napok alkalmából idén is meghirdetésre és átadásra kerülnek a 
következő Év Emberei díjak: Az Év Épületgépész Tervezője, Az Év Épületgépész Oktatója, Az Év Épületgépész 
Mérnöke, Az Év Épületgépész Kivitelezője, Az Év Épületgépész Márkaképviselője. 
A fenti díjak ünnepélyes átadására, támogatására várjuk a cégek képviselőinek jelentkezését.  
Az Év Emberei díj átadását csak valamely eleve már OMÉN támogatási formát választott cég választhatja.  

 
Év Emberei Díj támogatói díja: választott támogatói csomag + 80.000,- Ft. + ÁFA 

 (+ 50.000 Ft értékű ajándék az Év Embere díjazottnak) 
 
 

 
Találkozzunk idén is az OMÉN-on, bárhol az országban! 

www.talalkozzunk.hu 


