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Kíváncsi vagy, hogy kié lesz Az Év Irodája díj, érdekelnek a legmodernebb irodai 
megoldások, valamint a magyar és nemzetközi piacot meghatározó szakembe-
rek tapasztalatai? Akkor ott a helyed!

2023. április 27-én megrendezzük Az Év Irodája verseny legnagyobb es-
eményét a Várkert Bazárban, ahol az esti díjátadó mellett, szakmai 
kiállítások és konferencia programok is várnak rád!



Kiket fogunk díjazni?

FŐKATEGÓRIÁK

Az Év Irodája

Az Év Közösségi Tere

Az Év Belsőépítész Cége

Az Év Irodaháza

ALKATEGÓRIÁK

Az Év Kisvállalati Irodája

Az Év Középvállalati Irodája

Az Év Nagyvállalati Irodája

Az Év Design Irodája

Office Branding Különdíj

Az Év Közösségi Irodája



Idén is egy formabontó, izgalmas programra számíthatsz!

12.00 - 14.00 // Ebéd, regisztráció

14.00 - 16.00 // Konferencia

16.00 - 17.00 // Szünet

17.00 - 19.00 // Konferencia program

19.00 - 21.00 // Vacsora

21.00 - 22.00 // Díjátadó

22.00 - 00.00 // Networking



Kiknek szól a rendezvény? 

nevező cégek vezetői

belsőépítészek

HR vezetők, irodavezetők

nevezők munkavállalói

irodapiaci vállalatok TOP vezetői



Mire számíthatsz?

látványos irodadizájn-kiállításokra 

formabontó kerekasztal-beszélgetésekre 

menő magyar és nemzetközi előadókra 

kötetlen workshopokra és sok-sok inspirációra 

2022-es Év Irodája verseny győzteseinek kihirdetésére 

gourmet ételfogásokra és korlátlan italfogyasztásra



2023.04.27.

Várkert Bazár 



500 fő

Várkert Bazár

HR Fest, HuGBC

Létszám

Helyszín

Főtámogatók

-Nagyterem / Díjátadó terem

-Kisterem

-Kiállító tér



Várkert Bazár
ALAPRAJZ



LIFT ÜVEGFELÜLET

-központi felület

-matricázható felület

-360 fokos megjelenés

-kiemelő világítással kérhető

Várkert Bazár



OSZLOP FELÜLET

-központi felület

-matricázható felület

-220 cm felett

-80 cm magas felület

-360 fokos megjelenés

-derítő világítással

Várkert Bazár



PULT HOMLOK FELÜLET 1

- földszinti tér gyújtópontban

-matricázható felület

-700x90 cm felület

Várkert Bazár



PULT HOMLOK FELÜLET 2

-galéria tér

-matricázható felület

-750x90 cm felület

Várkert Bazár



PULT ÜVEGFELÜLET

-galéria tér

-matricázható felület

-380x180 cm felület

-derítő világítás kérhető

Várkert Bazár



Jegyárak



Részvétel a díjátadón: 19:00-tól
Korlátlan étel és ital fogyasztás
Networking lehetőség
Céges logó megjelenítése az esemény hírleveleiben,
weboldalán és asztalközépen

Super early bird: 400 000 Ft + ÁFA/fő – 2022.11.30-ig!

Early bird: 500 000 Ft + ÁFA/fő – 2022.12.01-től 2023.04.01-ig!

Normál jegy: 600 000 Ft + ÁFA/fő – 2023.04.02-től!

Részvétel a díjátadón és a kiállításon
Vacsora és korlátlan italfogyasztás
Networking lehetőség
Részvétel az after party-n

Super early bird: 40 000 Ft + ÁFA/fő – 2022.11.30-ig!

Early bird: 50 000 Ft + ÁFA/fő – 2022.12.01-től 2023.04.01-ig!

Normál jegy: 60 000 Ft + ÁFA/fő – 2023.04.02-től!

Díjátadó jegy - 19:00-tól

10 fős asztal jegy - 19:00-tól

Részvétel a konferencián, a díjátadón és a kiállításon
Korlátlan étel és ital fogyasztás egész nap
Networking lehetőség

Super early bird: 65 000 Ft + ÁFA/fő – 2022.11.30-ig!
Early bird: 75 000 Ft + ÁFA/fő – 2022.12.01-től 2023.04.01-ig!
Normál jegy: 85 000 Ft + ÁFA/fő – 2023.04.02-től!

Részvétel a konferencián és a kiállításon 12:00-től 19:00-ig
Ebéd és kávészünet
Korlátlan italfogyasztás
Networking lehetőség

Super early bird: 40 000 Ft + ÁFA/fő – 2022.11.30-ig!
Early bird: 50 0000 Ft + ÁFA/fő – 2022.12.01-től 2023.04.01-ig!
Normál jegy: 60 000 Ft + ÁFA/fő – 2023.04.02-től!

Az Év Irodája konferencia jegy - 12:00-tól

Kombinált jegy - egész napos



ISMERD MEG
SZPONZORÁCIÓS
CSOMAGJAINKAT!



A www.azevirodaja.hu oldalon logó megjelenés

A rendezvény hírleveleiben logó megjelenés

A rendezvény meghívóiban logó megjelenés

Rendezvényen vetített anyagokban való logó megjelenés

Sajtófalon való logó megjelenés

Welcome szatyorban ajándék, szóróanyag elhelyezési lehetőség

Kreatív megjelenés, installáció a helyszínen

5-8 m2

150.000Ft + Áfa / nm

8 -14 m2

1.200.000Ft + nm - 1.700.000Ft

14-20 m2

1.700.000Ft - 2.300.000

https://azevirodaja.hu


Előadás / panelbeszélgetés
1.300.000Ft + Áfa

• A www.azevirodaja.hu oldalon logó megjelenés

• A rendezvény hírleveleiben logó megjelenés

• A rendezvény meghívóiban logó megjelenés

• Rendezvényen vetített anyagokban való logó megjelenés

• Sajtófalon való logó megjelenés

• Előadás / panelbeszélgetés

https://azevirodaja.hu


Kisterem támogató
2.500.000Ft + Áfa

• A www.azevirodaja.hu oldalon logó megjelenés

• A rendezvény hírleveleiben logó megjelenés

• A rendezvény meghívóiban logó megjelenés

• Rendezvényen vetített anyagokban való logó megjelenés

• Sajtófalon való logó megjelenés

• Welcome szatyorban ajándék, szóróanyag elhelyezése

• Támogatott teremben 2 perces köszöntő (előre egyeztetve!) 

• Színpad branding (egyeztetés alapján) 

https://azevirodaja.hu


Event fő támogató, a díjátadó és kiállítás házigazdája 
4.500.000 Ft + ÁFA

• Social media poszt a főtámogatóval (A poszt meghirdetésre kerül 50.000 Ft értékben) 

• Visszaigazoló emailben logó megjelenés (jegyvásárlás és regisztráció) 

• A www.azevirodaja.hu oldalon való logó megjelenés főtámogatóként

• A www.azevirodaja.hu oldalon való logó megjelenés főtámogatóként A rendezvény hírleveleiben 

való logó megjelenés főtámogatóként

• A rendezvény meghívóiban való logó megjelenés főtámogatóként

• Rendezvényen vetített anyagokban való megjelenés 

• Sajtófalon való logó megjelenés 

• Welcome szatyorban ajándék, szóróanyag elhelyezése

• Kreatív megjelenés, installáció a helyszínen / (egyeztetés alapján)

• Brandingelt nyakpánt (előre egyeztetve)   

• Színpad branding

https://azevirodaja.hu


Kategória szponzor
Kb. 2.000.000Ft + Áfa

• Visszaigazoló emailben logó megjelenés (jegyvásárlás és regisztráció)

• A www.azevirodaja.hu oldalon való logó megjelenés kategória szponzorként

• A www.azevirodaja.hu oldalon való logó megjelenés

• A rendezvény hírleveleiben való logó megjelenéskategória szponzorként

• A rendezvény meghívóiban való logó megjelenés kategória szponzorként

• Rendezvényen vetített anyagokban való megjelenés

• Sajtófalon való logó megjelenés

• Welcome szatyorban ajándék, szóróanyag elhelyezése

• Social Media poszt, realista.hu cikkben megjelenés és mini interjú a támogató vezetőjével.

• A www.azevirodaja.hu/nevezok oldalon logó megjelenés a támogatott nevezői adatlapokon

• Cég vezetője adja át a színpadon a díjat a szponzorált kategóriánál (személyes részvétel)

• Kategória támogatási megjelenés (Műsor szövegben, képernyőn, üveg díjakon, oklevélen)

https://azevirodaja.hu
https://azevirodaja.hu/verseny
https://realista.ingatlan.com


Jelentkezési határidő: 2023.03.25.

Molnár Nilla
molnar.nilla@ingatlan.com

+36 30 234 5990


