
 

 

 

 

Tisztelt Támogatók! 
 
 A Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaság 2021. évi kongresszusa, az  XXVIII. 
Hematológiai Konferencia 2021. november 4-5.–én kerül megrendezésre a Debreceni Egyetem Klinika 
Központ, Belgyógyászati Intézet Hematológiai Tanszéke által. A COVID19 járványhelyzetet értékelve az 
MHTT vezetőségének egyhangú döntése alapján a kongresszus online formában kerül megrendezésre. 
 
Szakmai, tudományos szervező: Debreceni Egyetem, Belgyógyógyászati Intézet, Hematológiai Tanszék 
Főszervező, szerződést kötö:  Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft 
Regisztrációs résztvevő, szervező: Régio 10 Kft 
 
Tervezett program:  
Szakmai program:   csütörtökön  10:00-18:00 szakmai program 

pénteken  09:00-18:00 szakmai program, közben MHTT közgyűlés 
Várható létszám: 450 fő 

 
A konferencián Magyarország hematológus szakorvosai mellett transzfúziológus, belgyógyász 

szakorvosok, szakorvosjelöltek, családorvosok, rezidensek, pathológusok és diagnosztikus tevékenységet 
végző orvosok vesznek részt.  
A szakmai program akkreditált lesz. 

 
Tisztelettel kérjük, hogy lehetőségeihez és igényeihez mérten vegyen részt rendezvényünkön.  
A részvétel lehetséges formái: 

o Kiállítás üzemeltetése az online kiállító területen. 
o Támogatott program, előadás 
o Hirdetés elhelyezése a kongresszus online felületén 
o Hirdetés (rövid film) lejátszása a kongresszus szünetében 
o Hirdetés a kongresszusi absztrakt kiadványban (Hematológia-Transzfuziológia különszám) 
o A szponzorált cégek listájába felkerülés (platina, arany, ezüst, bronz támogatói status) 
o Részvételi, regisztrációs támogatás 

Regisztrációs díj hematológusoknak 20.000,- Ft, transzfúziológusoknak 10.000,- Ft. Egyetemi hallgatók, 
nyugdíjasok, nappali PhD hallgatók és szakdolgozók regisztrációja ingyenes. 

 

Bármi egyéb igény esetén készséggel állunk rendelkezésre! 
 
A kongresszus szervezésével kapcsolatban további információk elérhetők: 
Dr. Illés Árpád  (30/3263397, illesarpaddr@gmail.com) 
Dr. Gergely Lajos  (30/9536413, lgergely.work@gmail.com) 
Cím:  DE KK Belgyógyászati Intézet, Hematológiai Tanszék,  

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Tel: 06-52-255196, Fax: 06-52-255112 
 
Kérjük, hogy részvételi szándékukat és igényeiket minél előbb jelezzék részünkre. 
 
Debrecen, 2021. szeptember 16. 
 

  A szervezőbizottság nevében: 
 

 Dr. Gergely Lajos      Prof. Dr. Illés Árpád 
 



 

 

 

 

 
    

Céges részvételi lehetőségek 
 
 

Kiállítás:  
 

Kiállítási online terület (összegtől függő prioritás, méret) 500.000 - 6.000.000,- Ft 
Az összegtől függő támogatói status. (platina, arany, ezüst, bronz) 
 

Lehetőség van statikus kiállítási területre, linkek elhelyezésére. Élő online chat kapcsolatra. Bármi egyéb 
igényt is igyekszünk kiszolgálni. 
  
Egyéb reklám lehetőségek: 
 
Hirdetés elhelyezése a kongresszus online felületen    400.000,- Ft 
Hirdetés (rövid film) lejátszása az előadóteremben az előadások szünetében 800.000,- Ft 
 
 

Egyéb szponzorálási lehetőségek (egyeztetés alapján) 
 

 
 

A céges részvételi lehetőségekkel kapcsolatban további információk elérhetők: 
 

Dr. Illés Árpád  (30/3263397)  illesarpaddr@gmail.com 
Dr. Gergely Lajos  (30/9536413)   lgergely.work@gmail.com  
 
Elérhetőségek: 
Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft 
4028 Debrecen, Kassai u. 26 
Adószám: 21454167-2-09 
Kontakt személy: Szikszai Alexandra (tel: +36 30 544-3181, e-mail: alexandraszikszai96@gmail.com) 
 
Regio10 Kft 
Kontakt: Tóth Nikolett (tel: +36 20 446-9244, e-mail: info@regio10.hu) 
 

Az árak ÁFA nélkül értendők!  


