SZTE KONGRESSZUSI KÖZPONT SZEGED
300-400 FŐS, EGY SZEKCIÓS KONFERENCIÁKRA,
TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ
MEDIUM ACADEMIC „A” ÉS „B” CSOMAGÁRAI 2013. év

Paraméterek/Kiállítói terület
nagysága

MEDIUM ACADEMIC
CSOMAG „A”
Kb. 250 m2
kiállítói terület
(bruttó)

MEDIUM ACADEMIC
CSOMAG „B”
Kb. 800 m2
kiállítói terület
(bruttó)






300-400 fő
Egy szekció
Kiállítási terület
Büféebéd (állófogadás)

620.000 Ft/nap

820.000 Ft/nap






300-400 résztvevő
Egy szekció
Kiállítási terület
Büféebéd (ültetett)

740.000 Ft/nap

940.000 Ft/nap

A bérleti díj tárgyi adómentes.

Medium academic csomagunk az alábbi termeket, területeket tartalmazhatja






Kongresszusi terem – plenáris előadás részére
A terem előtti foyer – kisebb kiállítók, kávészünet részére
Kiállítási tér – épített standok, kávészünet, büféebéd (állófogadás) részére
Átrium – épített standok, kávészünet, büféebéd (állófogadás) részére
I. és II. előadók – ültetett étkezés részére

A bérleti díj az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza












A rendezvényfelelőst, aki a rendezvény ideje alatt elérhető
A rendelkezésre álló technikai eszközök használatát (projektor, notebook,
vetítővászon, kontroll monitorok, az előadások kivetítését LCD TV segítségével a
foyerekben, hangosítás, stb.)
WIFI-t a termekben, kiállítói területen
A technikai kiszolgáló személyzetet1: magasan képzett technikus és informatikus
személyzet biztosítja a rendezvény sikerét
A ruhatári szolgáltatást
A biztonsági ügyeletet
A takarítási ügyeletet
A műszaki ügyeletet
A rendelkezésre álló bútorzatot (asztalok, bankett székek, pulpitusok, paravánok,
koktélasztalok, stb.)
10 gépkocsi díjmentes parkolását a Központ mélygarázsában

A bérleti díj nem tartalmazza
 Az étkeztetés költségét, melyre minősített partnerünktől minden esetben külön
ajánlat kérhető a rendezvény igényeinek megfelelően.
 A termek, egyéb bérelt helyiségek oda-és visszarendezésének költsége, nem része az
árnak. Ezen pakolási munkálatok a rendezvény végeztével, a teljesítési igazolásban
kerülnek rögzítésre, a munkaórák elszámolásával. Igény esetén körülbelüli óraszámot
kalkulálunk. Óradíja 1.400 Ft+áfa/fő.

Mélygarázs használata
A mélygarázs (kb. 180 férőhely) napi használati díja 1.200 Ft+áfa/gépjármű. Kapacitásunk
korlátozott. Előzetes egyeztetést követően, a kiemelt rendezvényeken lehetőség van a
mélygarázs kb. 80%-ának igénybevételére.

Kedvezményes csomagáraink tájékoztató jellegűek és 2013-ban érvényesek. Amennyiben
a termek, funkciók és szolgáltatások kapcsán egyéb igények merülnek fel, minden esetben
egyedi, írásos árajánlatot adunk. További részletes információk (termek leírása, technikai
adottságok, galéria, szállásajánló, stb.) a www.u-szeged.hu/kongresszusikozpont.hu
oldalon olvashatók.

1

A termenkénti folyamatos audiovizuális szolgáltatások személyi feltételeinek biztosítása külön
egyeztetést igényel. Technikusi óradíj folyamatos szolgáltatás esetén: 2.800 Ft+áfa/fő.

