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Az Ecommerce Hungary-ről
A szervező a 2005-ben alakult, és 2010. áprilisban közhasznú státuszt nyert Ecommerce
Hungary (régebbi nevén: Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért, SZEK.org). Az alapítók –
felismerve az új üzletág gazdaságélénkítő szerepét – célul tűzték ki, hogy elősegítik az
elektronikus kereskedelem korszerű, gazdaságos és megbízható formáinak elterjedését.
Tevékenységük a szakmai ismeretterjesztéstől az e területet érintő, készülő jogszabályok
véleményezésén át az etikai normák kialakításáig és elfogadtatásig tart. A szövetség tagjai között
az elektronikus kereskedelmi piac vezető vállalkozásai és a témával foglalkozó szakemberek
egyaránt megtalálhatók.

Kiemelt és alapító tagjaink:

CSAK1NAP

jegy.hu

Teljes lista:

www.ecommerce.hu/tagok

A korábbi évek őszi konferenciáinak témája és résztvevőszáma:
Szerzői jog az interneten (2006. november 22.)
Résztvevők száma: 50 fő
Online marketing az e-businessben (2007. november 22.)
A SZEK és a Google közös konferenciája és a Google Academy workshopja
Résztvevők száma: 130 fő
Logisztika nélkül nem megy (2008. november 25. – BLIBER rendezvényház)
Logisztikai konferencia
Résztvevők száma: 130 fő
A Vevő (2009. november 11.)
Ügyfélszerzés, megtartás, kezelés az e-kereskedelemben
Résztvevők száma: 150 fő
E-kereskedjünk-e (2010. november 17. szerda – Lion’s Garden Hotel)
Indítsunk webáruházat!?
Résztvevők száma: 150 fő
Szabályos-E (2011. november 16. – Lion's Garden Hotel, Budapest)
Fogyasztóvédelem, szabályozás, ellenőrzés az e-kereskedelemben
Résztvevők száma: 170 fő
E-kereskedelem 2.0 – Globál/Lokál? (2012. november 13. – Öböl rendezvényház)
Az e-kereskedelmi piac globális és lokális lehetőségei
Résztvevők száma: 200 fő
Multichannel: Több hajóval több csatornán (2013. november 14. – Öböl rendezvényház)
Az e-kereskedelmi piac globális és lokális lehetőségei
Résztvevők száma: 185 fő
Szárnyal az e-kereskedelem (2014. november 11. – Öböl rendezvényház)
Résztvevők száma: 195 fő
Good Buy! – Fashion, automatizáció, generációs különbségek (2015. október 15. – Öböl rendezvényház)
Résztvevők száma: 200 fő
Checklist, avagy érdeklődéstől a lojalitásig (2016. október 10. – LARUS Rendezvényház)
Résztvevők száma: 210 fő
Így tervezd a jövőt! (2018. február 8. – LARUS Rendezvényház)
Résztvevők száma: 210 fő

Az elmúlt évek támogatói:

Az elmúlt évek médiatámogatói:

A konferencia szponzori ajánlata
A konferencia támogatását azoknak ajánljuk, akiknek:
– üzleti érdekük az elektronikus kereskedők, marketingeseik, döntéshozóik, beszállítóik elérése;
– egyetértenek a céljainkkal és fontos számukra az e-kereskedelem fejlődése.
Az Ecommerce Hungary közhasznú szervezeti státuszának köszönhetően legalább 4 éves támogatói
keretszerződés esetén a támogatás 150%-a leírható az adóalapból.

SZOLGÁLTATÁSI CSOMAG

Résztvevői lista átadása
Kiállítói stand biztosítása

Előadási lehetőség

Sajtóközleményben
szponzor kiemelése
Logó nyomtatott /elektronikus
anyagokon
(meghívó, website, központi
molinó, előadótermi kivetítő)

FŐTÁMOGATÓ
(csak 1 lehetséges)

KIEMELT TÁMOGATÓ
(csak egy lehetséges)

TÁMOGATÓ

SZPONZOR

1.200.000 Ft. + áfa

500.000 Ft. + áfa

300.000 Ft. + áfa

120.000 Ft.+ áfa

X
kb. 12m2

kb. 6m2

30 percben

20 percben

20 percben

Főtámogatóként

Kiemelt
támogatóként

Támogatóként

Főtámogatóként

X

X

Reklámfilm levetítése
(a konferencia szünetekben)

X

Résztvevők badge-én
(kitűzőjén) támogatói logó

X

X

Reklámanyagok elhelyezése
a konferencia csomagban

X

X

Reklámanyagok elhelyezése
a rendezvény helyszínén

X

X

Konferencia részvétel

kb. 6m2

6 fő részére

4 fő részére

X

2 fő részére

Kapcsolat:
operatív szervezés:
Dolina Kinga, titkár − secretary@ecommerce.hu | +36 20 911 6991
programszervezés:
Nagy Sándor, elnök − nagy.sandor@ecommerce.hu | +36 30 207 2297

X

X

2 fő részére

