


Ecommerce Hungary-ről
A szervező a 2005-ben alakult, és 2010. áprilisban  
közhasznú státuszt nyert Ecommerce Hungary (régi nevén: Szövetség az 
Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület). Azalapító tagok – 
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. 

További információ: www.ecommerce.hu

TAGSÁG - Kiemelt és alapító tagjaink:



A Konferenciáról
A konferencia célja:

A vezető e-kereskedelmi cégek és szakemberek legnagyobb szakmai eseménye a 2003 óta 
évente megrendezett Elektronikus Kereskedelem Konferencia, amely az e-kereskedelem elmúlt 

évének értékelése, a legfontosabb mutatószámok, események ismertetése és az új trendek vizsgálata 
mellett lehetőséget kínál résztvevőinek a kikapcsolódással egybekötött informális eszmecserékre és 

kapcsolatépítésre is. 2019-től megújulva, Ecommerce Summit néven kerül megrendezésre

Résztvevők: 
Elektronikus úton történő termék- és szolgáltatás-értékesítéssel, vagy az ehhez kapcsolódó háttér-

szolgáltatások nyújtásával (fejlesztő cégek, online marketingesek, logisztikai cégek, stb.) foglalkozó 
cégek döntéshozói, tulajdonosai, valamit a témával foglalkozó szakemberek, és a témakör után ér-

deklődő, az e-kereskedelemben vagy ahhoz kapcsolódóan üzleti lehetőséget látó üzletemberek, 
szakemberek, tanárok, kutatók, diákok. 

Hungarian Ecommerce Summit  2020.

Immár 17. éve kerül megrendezésre az Elektronikus Kereskedelem Konferencia, idén 
először új néven. Az Ecommerce Summit 2020 az év egyik legnagyobb szakmai 
rendezvénye, minden online kereskedőnek szinte kötelező a részvétel. Két nap tele 
gyakorlatias, azonnal használható tudást nyújtó előadásokkal. Két nap, hogy minél több új 
szakmai kapcsolat épülhessen.

Az elmúlt években már megszokottá vált, hogy a hazai e-kereskedelemi szektor TOP 
cégvezetői, döntéshozói is részt vesznek a rendezvényen, hiszen remek alkalom arra hogy 
igazán hasznos időtöltés keretében  nem csak üzletfélként, hanem barátokként is szót 
tudjanak váltani egymással.

A 2020-as fókusztémák, a teljesség igénye nélkül:

- piaci adatok, elemzések, kutatási eredmények a hazai és az EU-s piacokról
- online marketing: a legújabb trendek, középpontban a hatékonyságnövelés
- HR-körkép: szakértől a munkaerő-piac jövőjéről, alternatív megoldások, automatizálás
- Vezetői stratégia: üzleti tervezés és befektetői tanácsok
- Paytech: instant payment, PSD2, Fintech solutions
- Crossborder tanácsok kicsiknek és nagyoknak, növekedés-menedzsment
- Logisztikai körkép: fulfillment, dropshipping, last mile problem, árazási stratégiák

Az első nap végén gálavacsora szórakoztató és izgalmas attrakciókkal, utána pedig 
Ecommerce Party várja a konferencia résztvevőit.



Június 2., kedd:

• előadások három külön teremben, egész nap (9-18)
• hazai mainstream előadók, más országokból hívott ismert szakemberek, angol-magyar

szinkrontolmácsolás
• egyaránt cél a tudásátadás, az inspiráció, és a gyakorlati tapasztalatok bemutatása
• este kötetlen networking, Évker díjátadó gála valamint Ecommerce Party

Látógatói célcsoport: B2C kereskedők, B2C szolgáltatók, B2B reatilerek 

Június 3., szerda:

• két szekció két teremben, reggeltől ebédig (9-13)
• minden olyan téma (UX, marketing, logisztika, payment, stb.) ami egy webáruház

működéséhez elengedhetetlen
• az előadások célja a kereskedői hatékonyság növelés segítése, gyakorlati példákkal, konkrét

tudásannyaggal, esettanulmányokkal, az adott terület legjobb szakértőitől



Az eddigi évek vezértémái:

XIV. EKK
XIII. EKK
XII. EKK
XI. EKK
X. EKK
IX. EKK
VIII. EKK
VII. EKK
VI. EKK
V. EKK
IV. EKK
III. EKK
II. EKK
I. EKK

Önkép - Hol tartunk, merre visz az út, mit tartogat a jövő? | 2019. június 4-5., Visegrád, Thermal Hotel****
Határtalanul intelligens - minden(t) a jövő kereskedelméről | 2018. június 5-6. Visegrád, Thermal Hotel**** 
MINDENT BELE - ALL IN | 2017. június 7-8. Visegrád, Thermal Hotel****
„Egy Élmény volt” - Fókuszban a vevői élmény | 2016. június 7-8. Thermal Hotel, Visegrád 
Egészpályás letámadás - minden, ami (e-)kereskedelem | 2015. június 4–5. Vital Hotel Nautis, Gárdony Élet a 
webshop után | 2014. május 22-23., Vital Hotel Nautis, Gárdony
SmartCommerce: a jövő (e-)kereskedelme | 2013. május 9-10., Vital Hotel Nautis, Gárdony
Túl a kamaszkoron(?) | 2012. május 3-4., Vital Hotel Nautis, Gárdony
Közösködjünk okosan! | 2011. május 5-6., Vital Hotel Nautis, Gárdony
Hatékonyság/hatás | 2010. május 6-7., Velence Resort & Spa
Új utakon | 2009. május 7-8., Velence Resort & Spa
Minőség-e az e-minőség? | 2008. május 8., Corner Rendezvényközpont
Hol a határ? – magyar e-ker cégek külföldi, EU-s esélyei | 2007. április 17., Aranytíz rendezvényház 
Biztonság és Bizalom az e-kereskedelemben | 2006. május 30-31., Zsófia Konferenciahajó
2004. november 3-4., Hotel Hélia
2003. október 14., Hotel Hélia

Az elmúlt 16 konferencia résztvevői:
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A konferencia támogatását azoknak ajánljuk, akiknek:

• üzleti érdekük az elektronikus kereskedők, marketingeseik, döntéshozóik, beszállítóik elérése;
• valamint egyetértenek a céljainkkal és fontos számukra az e-kereskedelem fejlődése.

A Ecommerce Hungary közhasznú szervezeti státuszának köszönhetően legalább 4 éves támogatói keretszerző-
dés esetén a támogatás 150%-a leírható az adóalapból.

A konferencia szponzori ajánlata

SZOLGÁLTATÁSI
CSOMAG

FŐTÁMOGATÓ
(csak 1 lehetséges)

5.000.000 Ft. + áfa

KIEMELT TÁMOGATÓ
(max. 3 lehetséges)

2.200.000 Ft. + áfa

TÁMOGATÓ

800.000 Ft. + áfa

KIÁLLÍTÓ

250.000 Ft. + áfa

KÁVÉSZÜNET
NÉVADÓ SZPONZOR

100.000 Ft. + áfa

Résztvevői lista 
átadása 99  

Kiállítói stand bizto-
sítása 99 8 nm 99 6 nm 99 4 nm 99 4nm

Előadási lehetőség 992x30 percben 991x30 percben 991x30 percben

Programfüzetben
hirdetés megjelenítése

99 A5-ös 2 oldalas 
(kiemelt hirdetés)

99 A5-ös 1 oldalas 
(kiemelt hirdetés)

99 A5/2 

Sajtóközleményben
szponzor kiemelése

99Főtámogatóként 99Kiemelt
támogatóként

Logó nyomtatott/
elektronikus anyagokon
(meghívó, website, 
központi molinó, 
előadótermi kivetítő,
programfüzet)

99 Főtámogatóként 
(meghívón és 
programfüzeten 
egyedüliként a 
címoldalon) 

99 Kiemelt támoga-
tóként (meghívón 
és programfüze-
ten egyedüliként a 
címoldalon)

99  99   99   

Reklámfilm levetítése
(a konferencia szüne-
tekben) 

99  

Résztvevők badge-én
(kitűzőjén) támogatói 
logó

99  

Reklámanyagok elhe-
lyezése a konferencia 
csomagban

99  99  99  99  

Reklámanyagok elhe-
lyezése a rendezvény 
helyszínén

99  99  99 standon 99 standon

Konferencia részvétel

99 5 fő részére  
2 napos részvétel, 
szállással 

99 5 fő részére  
2 napos részvétel, 
szállással 

99 3 fő részére  
2 napos részvétel, 
szállással 

99 2 fő részére  
2 napos részvé-
tel, szállással 
(1 szobában)

99 1 fő részére  
1 napos részvétel, 
szállás nélkül 

Különterem
igénybvétel 99  

A Támogatói csomagot egyedi igények alapján is össze tudjuk állítani!



Földszint

-1 szint

Kapcsolat
Nagy Sándor, elnök - nagy.sandor@ecommerce.hu
Dolina Kinga, titkár - secretary@ecommerce.hu / +36 20 911 6991

Terembérlés

A teremfoglalás díjai:

2 órára 200 e Ft+áfa

4 órára 300 e Ft +áfa

8 órára 400 e Ft+áfa

TEREMBÉRLET (konzultáció és workshop)

Mindkét napon a földszinten található termekben lehetőség nyílik megjelenésre, akár egy workshop megszrvezésével, 
akár egyéni meghívásos rendszerben működő konzultáció céljából. A bérelt időszakra üdítőital, kávé- és aprósütemény 
bekészítés jár, maximum 15 fő részére. Egyedi megoldások is igényelhetőek, kérésre tájékoztatást küldünk az előző 
években megvalósított megjelenésekről.




