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Tisztelt Partnerünk!

Fő profilunk, a kongresszusok, konferenciák, szimpóziumok és kulturális rendezvé-
nyek terén igen sok referenciát tudunk felmutatni, így munkatársaink és a rendezé-
sekbe  bevont állandó külső partnereink rendkívül nagy gyakorlatra és sok tapasz-
talatra tettek szert, ezért munkánkat körültekintően, megbízhatóan és minden 
apró részletre kiterjedően tudjuk végezni. Irodánk már több mint 400 rendezvényt 
szervezett, amelynek közel nyolcvan százaléka az egészségügy különböző szakte-
rületeiről valósult meg.

Vállaljuk egy-egy rendezvény (konferencia, vándorgyűlés, szimpózium, zenei 
fesztivál, stb.) komplex lebonyolítását, vagy részfeladatok elvégzését is. Önöknek a 
tudományos és szakmai feladatokra kell koncentrálniuk, irodánk pedig elvégzi a ren-
dezvény eredményes és sikeres megvalósulásához szükséges valamennyi részletre 
kiterjedő egyéb feladatot , a tervezéstől és előkészítéstől kezdve a szervezés és 
lebonyolítás minden apró részletén át a zárás és végelszámolás utolsó fázisáig.

A C & T HungAry KFT. KongresszusszerVező-, 
segíTő TeVéKenysége

  A kongresszus ütemtervének, forgatókönyvének, előzetes költségvetésének 
elkészítése. 

  A kongresszus nyomdai anyagának megtervezése, előkészítése, nyomdai sok-
szorosítása. 

  A kongresszus weboldalának elkészítése és folyamatos aktualizálása. online 
regisztráció.

  Kapcsolatfelvétel a kongresszus lehetséges szponzoraival, kiállítóival, hirdető-
ivel. 

  A pénzügyi fedezetet biztosító díjak beszedése, adózása és elszámolása. 

  Közreműködés a kongresszust segítő – nem pénzügyi – támogatások megszer-
zésében. 

  A kongresszus helyszíneinek kiválasztása, lefoglalása, a szerződések megkötése.



  Kapcsolatkiépítés és kapcsolattartás a médiával, sajtótájékoztatók előkészítése.

  A kongresszus résztvevőinek nyilvántartásba vétele, számlavezetés, a díjak 
beszedése. 

  A kongresszushoz szükséges kiegészítő kellékek igény szerinti beszerzése 
(táskák, térképek, tollak, stb.).

  A kongresszus helyszíneinek előkészítése, termek berendezése, technikai 
felszerelése. 

  A résztvevők és kísérőik szállásának, étkezésének, közlekedésének biztosítása. 

  VIP vendégek megkülönböztetett figyelmű ellátása (szállítás, szállás, étkezés, 
stb.).

  Kongresszusi iroda működtetése a rendezvény ideje alatt, biztonsági őr szolgá-
lat biztosítása igény esetén.

  Audio-vizuális eszközök és technikai személyzet biztosítása a rendezvény ideje 
alatt.

  Fogadások, ill. egyéb társasági- és kulturális programok megszervezése. 

  A média munkájának segítése és koordinálása a helyszínen.

  Fényképész közreműködésének biztosítása, igény esetén hang- és videó fel vé-
telek készítése.

  A kongresszus részletes lekönyvelése és teljes gazdasági elszámolása. 

elvégezzük továbbá mindazon feladatokat, amelyekkel a szervezők megbíznak 
bennünket, és azokat is, amelyekkel nem bíznak meg, de a kongresszus sikeres 
lebonyolításához szükségesek lehetnek.

részfeladatként vállaljuk a rendezvény design munkáit.

…partnerek
     vagyunk!
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August 27–30

Drupalcon 
Szeged 2008
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C & T Hungary  
Kongresszusi iroda

cím: 1137 Budapest
 radnóti Miklós u. 2.

 6720 szeged
 dugonics tér 12.

tel./fax: +36 1 451 3730

 +36 62 548 485

levelezési cím: 6701 szeged, Pf. 898

e-mail: congress@congresstravel.hu

honlap: www.congresstravel.hu
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