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OMÉN 2022 és Épületgépész Bál 

Egységes támogatói csomagok* 

 
Az országos szakmaközösségi rendezvénysorozat célja az épületgépészeti szak- és tu-
dományterület önazonosságának erősítése, a területen tevékenykedők összetartozásá-
nak, szakmai ismertségének, elismertségének növelése, társadalomba való beágyazott-
ságának javítása, összefoglalóan a szak- és tudományterület társadalmasítása. Kezde-

ményezzük, hogy a 2022-es év szakmai találkozóin kapjon hangsúlyos szerepet a meg-
újuló energiával működő berendezések, rendszerek bemutatása. 

Az idén már kéthetes rendezvénysorozat színes programja a közös ünnepélyes találko-

zóval, az Épületgépész Bállal zárul, mely az épületgépész társadalom egyik legkiemel-
kedőbb társasági rendezvénye, ahol a szórakoztatáson túl, az országos díjak átadására 
is sor fog kerülni. A bál keretében átadásra kerülnek az „Év emberei” kitüntető címek 
„Az épületgépészetért” a „Macskásy Árpád” és a „Meszlényi Zoltán” díjak.  

Kérjük a szakma meghatározó cégeit, vezetőit, hogy támogatásukkal idén is járuljanak 
hozzá az OMÉN 2022 és az Épületgépész Bál sikeréhez. 
 
 
Az OMÉN 2022 időpontja:   2022. november 21 - december 2. 
 
Az Épületgépész Bál időpontja:  2022. december 2., péntek 
 
 
Az idén már kéthetes hosszúságú november végi Országos Magyar Épületgépészeti Na-
pok 2022 és az Épületgépész Bál támogatói csomagjainak és szponzorációs díjainak 
többsége változatlan, és megtartjuk a 2021-es évben kiemelkedően sikeres báli díjátadó 
ünnepség élő online közvetítését és a hozzá kapcsolódó reklámlehetőségeket is. 

 

Minden támogatói csomaghoz kiváló ár/érték arányú szolgáltatást nyújtunk!  

Az OMÉN országos programjának és zárórendezvényének, az Épületgépész Bálnak tá-
mogatásával Ön jelentős presztízst, kiemelkedő pozíciót biztosít a cége számára.  
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OMÉN 2022 – Egységes támogatói csomagok* 

1. FŐTÁMOGATÓ 

Az OMÉN 2022 rendezvényein és médiafelületein az egyik leghangsúlyosabban megje-
lenő támogatási forma. Az OMÉN 2022 programjai és az Épületgépész Bál támogatásá-
val jelentős presztízst, kiemelkedő pozíciót biztosít a cég számára. 

Tartalma: 
 

• A cég Főtámogatóként történő megjelenítése az OMÉN 2022 és az Épületgépész Bál 
minden média- és kommunikációs felületén és egyes kiemelt helyszínein (honlapok, 
hírlevelek, Facebook oldal, print felületek, báli meghívó és báli menükártya). 

• A céglogó kiemelt megjelenítése az Épületgépész Bál színpadához kapcsolódó digi-
tális felületeken és a szponzortáblán. 

• Egyperces céges reklámfilm vetítése folyamatos rotációban az Épületgépész Bál elő-
terében felállított közepes méretű kivetítőn, valamint több alkalommal a rendezvény 
online közvetítése közben. 

• Kétperces köszöntőbeszéd az Épületgépész Bál színpadán, közvetlenül a rangos 
épületgépészeti díjak átadása előtt. 

• Interjú a cég vezetőjével az Épületgépész szaklap OMÉN mellékletében, valamint az 
Épületgépész Bálon forgatott VIP image-filmben. 

• 10 db báli belépőjegy és céges asztal kiemelt helyen az Épületgépész Bálon. 

A Főtámogató támogatói díja: 2.530.000 Ft + ÁFA 
 

2. KIEMELT TÁMOGATÓ 

Az OMÉN 2022 rendezvényein és médiafelületein kiemelten megjelenő támogatási 
forma.  

Tartalma: 

• A cég Kiemelt Támogatóként történő megjelenítése az OMÉN 2022 és az Épületgé-
pész Bál minden média- és kommunikációs felületén és egyes kiemelt helyszínein 
(honlapok, hírlevelek, Facebook oldal, print felületek, báli meghívó és a báli menü-
kártya). 

• A céglogó kiemelt megjelenítése az Épületgépész Bál színpadához kapcsolódó digi-
tális felületeken, és a szponzortáblán. 
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• Egyperces céges reklámfilm vetítése folyamatos rotációban az Épületgépész Bál elő-
terében felállított közepes méretű kivetítőn, valamint több alkalommal a rendezvény 
online közvetítése közben. 

• Interjú a cég vezetőjével az Épületgépész szaklap OMÉN mellékletében. 
• 8 db báli belépőjegy. 

A Kiemelt Támogató támogatói díja: 1.730.000 Ft + ÁFA 

 

3. ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓ 

Az OMÉN 2022 rendezvényein és médiafelületein hangsúlyosan megjelenő támogatási 
forma.  

Tartalma: 

• A cég Arany Fokozatú Támogatóként történő megjelenítése az OMÉN 2022 és az 
Épületgépész Bál minden média- és kommunikációs felületén és egyes kiemelt hely-
színein (honlapok, hírlevelek, Facebook oldal, print felületek, báli meghívó és a báli 
menükártya). 

• A céglogó kiemelt megjelenítése az Épületgépész Bál színpadához kapcsolódó digi-
tális felületeken, és a szponzortáblán. 

• Egyperces céges reklámfilm vetítése folyamatos rotációban az Épületgépész Bál elő-
terében felállított közepes méretű kivetítőn. 

• Interjú a cég vezetőjével az Épületgépész szaklap OMÉN mellékletében. 
• 6 db báli belépőjegy. 

Az Arany Fokozatú Támogató támogatói díja: 1.130.000 Ft + ÁFA 

 

4. EZÜST FOKOZATÚ TÁMOGATÓ – 10 fős asztal céges zászlóval  

Az OMÉN 2022 rendezvényein diszkrétebben megjelenő támogatási forma.  

Tartalma: 

• A cég Ezüst Fokozatú Támogatóként történő megjelenítése az OMÉN 2022 és az 
Épületgépész Bál minden média- és kommunikációs felületén és egyes kiemelt hely-
színein (honlapok, hírlevelek, Facebook oldal, print felületek, báli meghívó és a báli 
menükártya). 
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• A céglogó megjelenítése az Épületgépész Bál színpadához kapcsolódó digitális felü-
leteken, és a szponzortáblán. 

• A támogatói díj 10 db báli belépőjegyet, egy céges asztalt biztosít az Épületgépész 
Bálon. (1 db 10 fős asztal céges zászlóval). 

• Logó megjelenés az Épületgépész szaklap OMÉN mellékletében, 

Az Ezüst Fokozatú Támogató támogatói díja: 860.000 Ft + ÁFA 

 

5. BRONZ FOKOZATÚ TÁMOGATÓ 

Az OMÉN 2022 rendezvényein és médiafelületein megjelenő támogatási forma. 

Tartalma: 

• A cég Bronz Fokozatú Támogatóként történő megjelenítése az OMÉN 2022 és az 
Épületgépész Bál minden média- és kommunikációs felületén és egyes kiemelt hely-
színein (honlapok, hírlevelek, Facebook oldal, print felületek, báli meghívó és a báli 
menükártya). 

• A céglogó megjelenítése az Épületgépész Bál színpadához kapcsolódó digitális felü-
leteken és a szponzortáblán. 

• Logó megjelenítése az Épületgépész szaklap OMÉN mellékletében. 
• 2 db báli belépőjegy. 

A Bronz Fokozatú Támogató támogatói díja: 390.000 Ft + ÁFA 

*A rendező fenntartja a jogot, hogy a pandémiás helyzetre és a háborús konfliktus okozta gazdasági helyzetre tekintettel az 

Épületgépész Bál helyszínét és létszámát megváltoztassák. Ebben az esetben minden egyes támogatás újratárgyalására kerül 

sor. 

 

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZ BÁLON ÁTADÁSRA KERÜLŐ ÉV EMBEREI DÍJ TÁMOGA-
TÓJA 

Az OMÉN 2022 színes programja a közös ünnepélyes találkozóval, az Épületgépész Bál-

lal zárul, mely az épületgépész társadalom kiemelkedő társasági rendezvénye, amelyen 
ünnepélyes keretek közt kerülnek átadásra a szakma legrangosabb díjai. 

A rendező szervezetek magas rangú díjainak átadása mellett lehetőséget biztosítunk az 
Év Emberei Díjak átadására a támogatóknak. 
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A 2022-es Országos Magyar Épületgépész Napok alkalmából idén is meghir-
detésre 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 

Az Év Épületgépész Gyártója 

Az Év Épületgépész Kereskedője 

A fenti díjak átadását csak OMÉN-támogató cég választhatja.        

Az Év embere díj támogatói díja: a választott támogatói csomagon felül 100.000,- 
Ft + ÁFA (+ 50.000 Ft értékű ajándék a díjazottnak) 

 

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

Országos Magyar Épületgépész Napok Alapítvány  

www.talalkozzunk.hu 

 
TÁMOGATÓI CSOMAGOK ÉS SZPONZORI KAPCSOLAT:  

Kárpáti Zoltán 

OMÉN szponzori tanácsadó  
Az Épületgépész Bál szervezőbizottságának tagja 

Tel: +36 70 2063631 

hirdetes@megsz.hu 

Rendezvényszervező partner az Evacon Kft. 

http://levlista.megsz.hu/index.php?subid=4&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=409&mailid=698
mailto:hirdetes@megsz.hu

