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Kedves Munkatársak!
Az arculati kézikönyv célja, hogy összefoglalja mindazon vizuális grafikai és tipográfiai alapelveket, melyeket szem 
előtt tartottunk a Dental World arculatának kialakításakor.

Célja a letisztult és egységes megjelenés a partnerek, kiállítók és a konferenciát látogatók felé.

A kézikönyv tartalmazza a Dental World arculatának tartalmi és formai alapelveit, ill. a formai elemek és a design-
rendszer használatára vonatkozó szabályokat, előírásokat.

 (aláírás)
 Laczkó Tamás
 vezérigazgató

Tartalom



Dental World Arculati kézikönyv 3

Arculati elemek

logó

helyes megjelenési forma fekete és fehér háttéren
embléma + évszám

helyes megjelenési forma fekete háttéren
embléma + évszám + szövegezés

logó szövegezése görbésítve szerepel, átrajzolása 
(átírása, szerkesztése tilos. Minden esetben a leírás-
ban szereplő móndon használható. Megváltoztatása 
évente kerül meghatározásra.
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Az embléma önnálló, évszám nélküli használata kivételes 
esetekben lehetséges, eseti használatáról a döntést az arra 
kijelölt Munkatárs határozhatja meg.

helyes megjelenési forma fehér háttéren
embléma + évszám + szövegezés

Speciális megjelenések, a nagyon kis méretben való  
felhasználás miatt.
Facebook profilkép, elektronikus űrlap icon, favicon

Dental World 
Budapest Hungary
17-18-19 October 

Dental World 
Budapest Hungary
17-18-19 October 

Dental World 
Budapest Hungary
Október 17-18-19 

Dental World 
Budapest Hungary
Október 17-18-19 
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Arculati elemek

Nyomdai (CMYK) színek:

Online (RGB) színek:

C:85 M: 25 Y:0 K:0

R:5 G:142 B:208

R:37 G:37 B:37 R:112 G:144 B:159 R:130 G:185 B:210

C:50 M: 50 Y:50 K:100

R:0 G:0 B:0

C:50 M: 50 Y:50 K:100

Fekete tónusnyomásnál +50% cián,+50% magenta,+50% sárgát kell hozzáadni a 
100% feketéhez hogy az mélyebb legyen. Fekete tónusnyomásnál nem elfogadható 
az egyszín fekete, mert nem lesz szép a nyomat.

Hexa: #058ed0                                      Hexa: #000000

kegészítő színek:

Hexa: #252525                                Hexa: #70909f                                 Hexa: #82b9d2

C:0 M:0 Y:0 K:100

színek
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betűtípus

Myriad Pro Regular

Myriad Pro Italic

Myriad Pro Light Italic

Myriad Pro Light

Myriad Pro Bold
Myriad Pro Bold Italic

Myriad Pro Semibold

Myriad Pro Semibold Italic

Arculati elemek
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Online arculati megjelenések

weboldal

Open Sans Light
Javasolt Betűtípus:

cím:

bekezdés: Open Sans Regular



Dental World Arculati kézikönyv 7

Állandó kontakt infó:
Arial 
      14px           18px

Aktuális termék banner:
külső hivatkozásból megjelenő képi elem(ek)
méret: 600 x 120 px

Itt nincsenek harsány valamilyen tarmékhez köthető 
színek.

e-mail aláírás

Online arculati megjelenések

1

1 2

2

R=88 G=88 B=88 R=0 G=0 B=0Betűszín:
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hírlevél sablon

Online arculati megjelenések

60 px
R=5 G=142 B=208

R=229 G=229 B=229

R=0 G=0 B=0

R=88 G=88 B=88

R=24 G=24 B=24

R=0 G=0 B=0

600 px7 mm

Képi elem (logó)

Háttérszín:

Háttérszín:

Betűszín:

A levelezők képi megjelenítési 
problémái miatt, jobbrazárva, kis 
magassággal, mégis látványosan 
megjelenítve

invert kiemelés: fehér háttér

Call to Action gomb jevaslatok:

Call to Action

Call to Action

Call to Action

Tipo:
bekezdés        14 px           18 px

footer:        12 px           15 px
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programfüzet

Platina fokozatú szponzor:                                   Arany fokozatú szponzorok:

Nyomdai arculati megjelenések

programfüzet

méret: 165x235 mm

borító

1

1/2

Cím (dokumentum neve)
Myriad Pro Bold 
       16 pt

Szponzorációs rész
Magassága változhat,  
háttér minden esetben 
fehér.
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10.00–10.30 

10.30–11.30 

11.30–12.00 

12.00–14.00 

14.00–15.00 

15.00–15.45 

15.45–16.30

VI. Fogtechnikus Tanulónap
2012. október 11., csütörtök: 10.00–16.30
Fogtechnikai körkép, anyagtan, technológia, újdonságok

Részvételi díj: 2500 Ft
Helyszín: Syma Sport- és Rendezvényközpont, földszinti terem „C” csarnok
Jelentkezés: Dental Press információs stand (D403)

fogtechnikus- 
tanulóknak ajánljuki

Pósáné Szűcs Erika: Fogtechnikus-oktatás a változások tükrében
A fogtechnikusok szakmai képzése az elmúlt 15 esztendőben számos alkalommal gyökeresen változott 
meg, lépett új korszakába. Gondoljunk csak a három éves képzés bevezetésére vagy a modul-rendszerű 
oktatásra. A mostani változások is ahogy a korábbiak is a célt szolgálják, hogy a fogtechnikus tanulók mi-
nél képzettebben, felkészültebben kerülhessen ki a nagybetűs életbe, ahol ma már szinte mindenhol ta-
lálkoznak az implantológia térhódításával, a fémmentes eljárások bevezetésével és a CAD/CAM technológia 
térnyerésével. Az oktatás állandó változásának a fentiek adják jogosultságát.

Róth Lajos: A fogászati implantológia fejlődése... Múlt - jelen - jövő
A XXI. század fogászatának talán legdinamikusabban, leggyorsabban fejlődő szakterülete a fogbeültetés,
vagyis implantológia. Szinte hihetetlen, de az első Amerikában publikált fogbeültetés, melyet már fogászati 
implantológiának neveztek, 1886-ban történt. Az azóta eltelt 126 év alatt rengeteget változott, fejlődött 
ez a szakterület. Különösen felgyorsult ez a fejlesztés az utóbbi 15 évben. Sok-sok kitérővel, buktatóval, 
felmerülő problémával jutottunk el a mai sikerekhez. És még nincs vége a fejlődésnek.

Kerekasztal-megbeszélés, diákfórum

Ebédszünet

Hajdu Zoltán: Fémmentes eljárások napjainkban
A fogászat esztétikai része korunkban a leginkább keresett területek közé tartozik szakmai és laikus körök-
ben egyaránt. A felhasznált alapanyagok és technológiák széles tárháza lehetővé teszi tartós, fizikailag és 
biológiailag egyaránt megfelelő restaurációk készítését fémes alapanyagok alkalmazása nélkül is. Ezek 
áttekintéséről szól az előadás – a teljesség igénye nélkül.

Elekes Attila: A szín mint többdimenziós tér. 
A kompozitok optikai tulajdonságai
Az előadás bemutatja a fog színét befolyásoló optikai tényezőket, a fogtechnikusok számára is igen fontos
tulajdonságokat. Szemléletesen segít megérteni a szín 3 dimenzióját, a színre gyakorolt hatásukat. Eligazí-
tást kapunk a kettő illetve három dimenziós fogszínkulcsok közti különbségekről is. Betekintést nyer-hetünk 
a fogszín meghatározásának hatékony módszeréről, illetve arról, hogy miként próbálják meg a kompozit 
anyagok gyártói a fog optikai tulajdonságait minél jobban megközelíteni. Megtudhatjuk, hogy miként függ 
össze egy anyag szemcseszerkezete a fényszórással, a helyreállítás esztétikumával, magyarul az előadás vé-
gére már tisztában lehetünk azzal, hogy a kompozitoknak valóban van helyük egy laborban.

Románszky László: Kompozitok alkalmazása a hétköznapokban,  
előnyök – hátrányok
Az előadás bemutatja a laborkompozitok indikációit a fogtechnikus szemével. Hosszú évek tapasztalata 
mutatja már, hogy melyek azok a területek ahol már bizonyosan állíthatjuk, hogy a kompozitok mutatják 
a legjobb alternatívát. Számos eseten keresztül megismerkedhetünk az előkészületek és a rétegezés lépé-
seivel, a mechanikai polírozásról, mely ugyan elhanyagolt, de kiemelkedő fontosságú, az üvegszálak által 
nyújtott további lehetőségekről. A gyakorlatias előadás rengeteg képpel segít eligazodni a számos speciális 
szín között is, melyekkel igazán élővé lehet egy pótlást varázsolni. Természetesen a hitelességet igazolva a 
buktatókról is szó esik, azokról az esetekről amelyekben más anyag választása indokoltabb.

bal oldal

programfüzet

Nyomdai arculati megjelenések

27 mm
cím        20 pt         24 pt

Myriad Pro Light/Bold
kiemelés        11 pt         13 pt

Myriad Pro Regular
bekezdés        7 pt           8 pt

A tartalmi részen elhelyezkedő 
betűméretek és sortávolságok 
arányosan módosíthatók,  
a tartalom függvényében.

10  
mm

7 mm

24 mm
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09.15–09.20

09.20–10.50 

10.50–11.40 

11.40–12.30 

12.30–13.00

13.00–14.00

14.00–14.40

14.40–15.20

15.20–15.50

15.50–16.30

Részvételi díj: 8000 Ft
Helyszín: Syma Sport- és Rendezvényközpont, földszinti terem „C” csarnok
Jelentkezés: Dental Press információs stand (D403)

IX. Nemzetközi Fogtechnikai Kongresszus
2012. október 12., péntek: 09.15–16.30
Cad/Cam és az esztétika szerepe napjainkban a fogtechnikában

fogtechnikusoknak 
ajánljuki

Róth Lajos: Megnyitó

Aki Yoshida: „Maximális esztétika” – A legújabb kerámiaanyagok
különlegesen szép pótlásokhoz
Az ideális anyag kiválasztása a kulcs a kimagaslóan szép pótlások elkészítéséhez. Aki Yoshida tárgyalni fogja 
a színárnyalat precízreprodukálásának módszereit, a fogszín-skála korlátait, valamint a természetes fog és a 
pótlás átlátszatlansága közti eltéréseket különböző fényviszonyok mellett.

Modor Gergely, Szalay Csaba: 3Shape Innovációk 2012
A tavalyi Dental World előadás folytatásaként bemutatjuk a 3Shape cég innovációit 2012-13 évre. Út a teljesen 
digitalizált fogászat felé. Néhány ízelítő az újdonságok közül: Digitálisan tervezett csúsztató, frézelt váll és inte 
lock, Trios orál szkenner integráció, Digitális artikulátor és arcív, Mit jelent 3Shape demo-labornak lenni? Okttások, 
bemutatók, felhasználói támogatás. A Flex-Dent eseteinek élő bemutatása, problémamegoldás digitálisan.

Johannes Wailzer: Egyedi esztétikai CAD/CAM megoldások a
Dentsply-DeguDent világában
Digitális ideiglenes és diagnosztikus-Wax-up készítése, D-Image Overlay-k, 3 Shape Communicate rendsze-
re, valószínűleg egy komplett eset lépésről lépésre kerül bemutatásra, élő bemutató pácienseset alapján, 
új digitális lehetőségek, melyek a mindennapokat leegyszerűsítik és meggyorsítják és a manuális technikát 
felváltják

Schneider Viktor: MAG-D.C.S – Magyar Digitális Cirkónium Copy System

Ebédszünet

Gianpiero Prandi: Fémmentes kerámia, de melyiket és mikor?
A kozmetikai fogászat fejlődése a páciensek növekvő igényének köszönhető. Az újfajta fehérítési pro-
tokollok használatával és az adheziv kerámiaveneerek alkalmazásával, szóló koronákkal és hidakkal kitűnő 
kozmetikai eredményeket érhetünk el. Azonban a meggondolt anyagválasztással és mindig az aktuális es-
eteknek megfelelő technológia kiválasztásával, a megalapozott protokollal szabad egy-egy munkát kezelni, 
elkészíteni. Tehát miénk a választás: mit, hol és mikor?

Róth Lajos: A Straumann CAD/CAM rendszer újdonsága
Napjaink legdinamikusabban fejlődő ága a fogászatban az implantológia és a CAD/CAM. A Straumann cég 
mindkét területen úttörőnek és egyben éllovasnak számít. Az implantológia területén olyan szoftvereket 
készítettek, melyek segítségével pontosan meg lehet határozni az implantálás ideális helyét, irányát és mély-
ségét, majd ennek alapján a GonyX készülékkel műtéti sablon készíthető, hogy a kivitelezés pontosan meg-
egyezzen a tervezéssel. A CAD-CAM rendszerük az egyik legprofesszionálisabb, kezdve a szájban történő 
szkenneléssel, így nincs szükség lenyomat vételre, folytatva a számítógépes tervezéssel, és végül a modell és 
a pótlás gyártásával. A rendszer teljesen komplett, alkalmas a legmagasabb igények kielégítésére, az előadás 
ezt szeretné bemutatni.

Pitula János: Heraceram, Heraceram Zirkónia
A Heraeus cég termékei a fogtechnius szemszögéből.

Dr. Hasulyó Tamás: A totális INHOUSE rendszer
Előadásunkban szeretnénk Önöket megismertetni az Amann CAD/CAM koncepciójával, egy hihetetlenül színes 
és sokrétű rendszer alkalmazhatóságával, és annak végtelen lehetőségivel, ahol a digitális és analóg világ össze-
fonódik. Meg szeretnénk mutatni, hogyan tehetjük ezzel hatékonyabbá a mindennapi munkát, és pontosabbá az 
orvos-technikus munkakapcsolatot. Ezen túlmenően szeretnénk bemuntatni mit tartogat a nem túl távoli jövő, 
milyen új technológiák válnak elérhetővé számunkra akár még ebben az évben.

jobb oldal

programfüzet

Nyomdai arculati megjelenések

27 mm
cím        20 pt         24 pt

Myriad Pro Light/Bold
kiemelés        11 pt         13 pt

Myriad Pro Regular
bekezdés        7 pt           8 pt

A tartalmi részen elhelyezkedő 
betűméretek és sortávolságok 
arányosan módosíthatók,  
a tartalom függvényében.

7 
m

m

10 mm

10 mm

24 mm
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kiállítás és konferancia
médiaajánlat

Event Organizer Hungary Kft.
www.dentalworld.hu

Nyomdai arculati megjelenések

médiaajánlat

borító

méret: 210x210 mm

1

1/2

1/2

Cím (dokumentum neve)
Myriad Pro Light/Bold 
       16 pt
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2013 Dental World

Az Event Organizer Hungary Kft. 2013. október 17–18–19-a között rendezi meg  
a Dental World Nemzetközi fogászati szakkiállításés továbbképző kiállítást. 

Helyszín: SYMA Rendezvénycsarnok, 1148 Budapest, Dózsa György út 1. A Dental Press Hungary Kft. 
színvonalas kiadványainak köszönhetően az egyik legismertebb és egyben a legdinamikusabban fejlődő 
fogászati kiadó. A 17 éves piaci jelenlét eredménye a szakma és az azzal kapcsolatos igények, elvárások 
széleskörű ismerete. 

Cégünk 2013-ban már tizenharmadik alkalommal rendezi meg a Dental World-öt. A Dental World minden 
évben a fogorvostudomány, a betegellátást segítő fogászati ipar és kereskedelem nagyszabású arzenálja. 

1. Jelentkezés regisztráció

A kiállításra történő jelentkezés regisztrációs díj ellenében történik. A regisztrációs díj a stand méretétől függetlenül 60 000 Ft+áfa. A regisz-
trációs díj ellenében lefoglalhatja az Ön számára legkedvezőbb még szabad standot, valamint díjmentesen feltüntetjük cége nevét, adatait 
a Today című újságban. A regisztrációs díjat csak abban az esetben fizetjük vissza, ha a kiállítás valamilyen okból elmarad. 

2. A standbérleti díj a következő szolgáltatásokat tartalmazza: 

• A standterület bérlete a teljes időszakra (2013. október 15-tól 20-ig). 
• A regisztrált kiállítók cégadatait a Dental World honlapján elhelyezzük (www.dentalworld.hu). 
• Energiaellátás (220 V, 2 kW-ig, de csak abban az esetben, ha a SYMA Kft. építi a standot). 
• Éjszakai őrzés október 16-án, 17-én és 18-án. 
• Kiállítók számára parkolási lehetőség az intézményen belül. 

3. A standterület bérleti díja, építése

A stand alapterületének díja (igényelt alapterület: 38 000 Ft/m2. Minimálisan igényelhető terület: 6 m2). 

Sarokstand: 10% felár (két oldalról a közlekedőfolyosóra nyílik). 
Fejstand: 15% felár (három oldalról a közlekedőfolyosóra nyílik). 
Szigetstand: 20% felár (önálló stand, négy oldalról megközelíthető). 
Főszponzor: 3 000 000 Ft. A kiállításról megjelenő hirdetésekben kiemelt helyen szerepeltetjük a cég nevét és logóját. A részletes főszponzori 
ajánlatért, kérjük írásos jelentkezését! 

3/a Standterület bérlése a csarnokban standkivitelezés nélkül 
A beépítetlen üres standterületre a kiállító a saját (vagy egyéb kiállítás szervező, építtető) standelemei felhasználásával építteti a standot a 
rendező kivitelezőjének igénybevétele nélkül, ebben az esetben csak az alapterület díját, azaz a 38 000 Ft/m2 árat kell fizetnie. A sarokstand, 
fejstand és szigetstand esetén a felár is ekkor fizetendő. Idegen standépítés, kivitelezés esetén az árambekötést külön kell fizetni, melynek 
ára 2 kW-ig 30 000 Ft, 5 kW-ig 45 000 Ft, 10 kW-ig 70 000 Ft.

SYMA Rendezvénycsarnok

Nyomdai arculati megjelenések

médiaajánlat

bal oldal

30 mm

min
10 mm

12 pt         14 pt 9 pt         111 pt

kiemelés 
Myriad Pro Light

bekezdés
Myriad Pro Light

7 mm

10 mm 14 mm

A tartalmi részen elhelyezkedő betűméretek és sortávolságok 
arányosan módosíthatók, a tartalom függvényében.
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Fogászati szakkiállítás és vásár

Dental World 
Budapest Hungary
Október 17-18-19
www.dentalworld.hu

Syma Sport- és Rendezvényközpont, 1146 Budapest, Dózsa György út 1.

Platina fokozatú szponzor: 

Hírdetési lehetőségek
Event Organizer Hungary Kft.
1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9.
Tel.: 06-1-202-2994, Fax: 06-1-202-2993
e-mail: info@dentalworld.hu
www.dentalworld.hu

Előzetes • Bővített változat • Végleges, Jegyzetfüzettel 
 Megjelenés:  2013. július 15., szeptember 15, október 17.
 Kész hirdetés leadása:  2013. július 10-ig, augusztus 27-ig, október 5-ig
 Méret:  20 oldal 165x235 mm.
 Technikai tudnivalók:  vágott méret: 165x235 mm, rácssűrűség: 60 vonal/cm (150 LPI), nyomás: íves ofszet, színes.
 1/1 kifutós hirdetés ára:  120 000 Ft
 1/2 hirdetés ára:  70 000 Ft

Plazmatévé
A kiállítási területeket összekötő rendezvényfolyosón (11 db), a csarnok központi éttermében (1 db) és egyéb 
frekventált területen láthatók, érhetők el a plazmatévék. Az elmúlt években egyre népszerűbb eszköznek bizo-
nyultak, ahogy a technikai fejlődés miatt is egyre gyorsabb lett a videók, kisfilmek, reklámspotok vetítése. Az 
idei Dental World alkalmat ad Önnek is, hogy kipróbálja ezt az új lehetőséget. A reklámfilm 3 napon át látható, 
folyamatos megjelenést biztosítva.

 1 db spot rendelése esetén  10 000 Ft/30 másodperc/alkalom
 3 db spot rendelése esetén  8000 Ft/30 másodperc/alkalom
 10 db rendelése esetén pedig  7000 Ft/30 másodperc/alkalom

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az áfa összegét. Használja ki Ön is ezt a színes és figyelemfelkeltő reklám 
lehetőséget! 

www.dentalworld.hu 
A rendezvény hivatalos honlapján a jobb oldali menüsáv (keretben jelölve) kínálja hirdetés elhelyezésének 
lehetőségét. A megújult weblap számos hasznos információval várja a látogatókat, így az Ön hirdetése is nyil-
ván a figyelem középpontjába kerül majd. A hirdetés lehet kizárólagos, és lehet rotációban is megjelenő.

 A hirdetés mérete:  300x200 px
 A hirdetés ára 1 hónapra:  95 000 Ft
 A hirdetés ára 3 hónapra:   80 000 Ft/hó

2013. év végéig történő foglalás esetén 65 000 Ft/hó (minimum 4 hónap foglalás szükséges). Rotációs megoldás 
esetén (azaz amikor több hirdetés jelenik meg egymás után az adott hirdetési helyen, 10 mp-et követően) az 
árak 30%-kal kedvezőbbek, azaz 1 hó esetén csak 65 000 Ft, 3 hónapra 55 000 Ft/hó, 2013. év végéig történő 
foglalás esetén 45 000 Ft/hó a felület ára. A feltüntetett árak nem tartalmazzák az áfa összegét.
Foglalja le mielőbb azt az online felületet, melyen eléri a rendezvény látogatóit!

belső
1/1 oldal

kifutó

bleed:
165x235 mm

kifutó:
165x235 mm

120 000 Ft
1/2 oldal

fekvő
145x102 mm

70 000 Ft

hátsó
borító

B4

hátsó borító
165x235 mm

150 000 Ft A feltüntetett árak
az áfa összegét nem
tartalmazzák.

Nyomdai arculati megjelenések

médiaajánlat

jobb oldal

30 mm

min
10 mm

10 mm

12 pt         14 pt 9 pt         111 pt

kiemelés 
Myriad Pro Light

bekezdés
Myriad Pro Light

14 mm

A tartalmi részen elhelyezkedő betűméretek és sortávolságok 
arányosan módosíthatók, a tartalom függvényében.
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Event Organizer Hungary Kft.
1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9.
Tel.: 06-1-202-2994, Fax: 06-1-202-2993
e-mail: info@dentalworld.hu
www.dentalworld.hu

Nunc lobortis, ipsum eu bibendum egestas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce tempus arcu quis dictum elementum. Vivamus scelerisque 
vehicula sodales. Aenean in ultricies orci. Sed a purus ac dolor pulvinar tempus. Ut mattis velit quam. Fusce sit amet sa-
pien pharetra, venenatis est sed, imperdiet odio. Cras eu mauris eu massa viverra eleifend eget eget ligula. Cras convallis 
fringilla consequat. Aliquam luctus, erat vel pharetra luctus, diam leo imperdiet arcu, a vestibulum diam justo ut felis. 
Duis mollis urna porttitor, mattis ipsum sit amet, tempus nulla. Ut nec volutpat erat, ut tempus arcu.

Donec eu euismod sem, vitae fermentum nisi. 
Praesent sed tellus scelerisque, imperdiet orci a, fermentum erat. In in porttitor quam. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce in ipsum ut erat elementum ornare ac tincidunt leo. Vestibu-
lum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vestibulum quis ipsum interdum, gravida 
eros et, placerat diam. Nulla in dui congue, vestibulum tellus id, condimentum magna. Cras non vehicula nisl. Phasellus 
consectetur auctor elit, sed pretium est volutpat quis. Maecenas eget aliquam dolor, eget iaculis ipsum. Nullam pretium 
lacus sem, id semper dui rutrum eget. Proin faucibus consequat lorem, vitae venenatis urna. Nam vestibulum dolor at 
libero accumsan rutrum.

Nunc lobortis, ipsum eu bibendum egestas. 
Nisi diam ultrices justo, a condimentum orci erat ut urna. Curabitur sem elit, fringilla id quam eu, posuere sagittis tur-
pis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Fusce pellentesque 
dictum hendrerit. Donec in aliquet arcu. Nulla tempor nulla non magna sodales vestibulum. Cras rutrum congue nisi eu 
ultrices. Ut dignissim nisl egestas dapibus pharetra. Sed euismod quam cursus magna dapibus dictum. Nam quis con-
sectetur diam. Suspendisse fringilla odio laoreet porta pretium.

• maecenas varius, lorem non hendrerit venenatis

• arcu metus vehicula nisl, eget vulputate sem ipsum eu massa

• Integer consequat mattis egestas. Mauris massa nulla

• rutrum pulvinar orci ac, ullamcorper convallis nibh

• quisque a suscipit nulla, et semper orci. Cras nec sem ligula

Aliquam eros enim, ultricies eget massa et. 
Praesent nec placerat eros. Proin ut nisi porta, facilisis erat ut, tincidunt nibh. Nulla id arcu id odio ullamcorper fermen-
tum. Vivamus viverra euismod leo, sit amet pellentesque felis tincidunt vel. Phasellus ac diam in turpis tempus pulvinar 
et in risus. Maecenas a odio elit. Aliquam vulputate justo id arcu elementum, eu convallis nibh sollicitudin.

Vestibulum feugiat sagittis volutpat. Phasellus id diam sed mi dictum ultricies at ut arcu. Praesent vehicula quis nibh 
vel sollicitudin. Curabitur in lacus vitae purus sagittis blandit. Nullam in nibh auctor, fringilla sem ac, blandit leo. Curabi-
tur aliquam massa quis ultrices aliquam. In adipiscing leo massa, sed volutpat nunc sagittis pretium. Pellentesque nec 
laoreet ante.

Donec non rutrum elit, iaculis convallis lorem. Donec metus mauris, mollis in leo id, rhoncus eleifend quam. Sed id ul-
lamcorper massa. Ut sollicitudin ultrices ullamcorper. Mauris et magna sed orci scelerisque gravida nec euismod nisl. 
Vestibulum vel bibendum lorem. Integer ullamcorper risus in adipiscing pharetra. Nunc sit amet nisi odio. Donec semper 
eget nisi sit amet porta.

Dental World   3/12

Nyomdai arculati megjelenések

levélpapír

10 mm

27 mm

10 mm 18 mm

18 mm

18 mm

Fejléc
Myriad Pro Regular 
       9 pt            10 pt

Cím
Myriad Pro Light 
       18 pt          21 pt

Kiemelés
Myriad Pro Bold 
       12 pt          14 pt

Bekezdés
Myriad Pro Regular 
       10 pt          13 pt

felsorolás
Myriad Pro Regular
       10 pt          16 pt

Lábléc
Myriad Pro Light/Italic
       9 pt  
lénia:  0,5 pt
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Application form for Dental world
17–19 October 2013 – Budapest, Hungary
SYMA Event and Congress Centre. • H-1146 Budapest, Dózsa György út 1.

Company*: 

Address: 

Tax number: 

Name of the representative/official:  

Phone:                                                                        Fax:                                                                        E-mail:                                                           

(*In case of having a co-exhibitor you are asked to fill in its data too!)

Applying for the Exhibition DENTAL WORLD 2013 as follows:
1. Registration fee (to be paid by application): 250 Euro + VAT
Paying the registration fee is precondition for the participation that includes the placement of the firm’s data in the official newspaper ‘today’ 
and homepage Dental World, on www.dentalworld.hu.

2. Demanded empty stand-area:                         (150 Euro/m2 + VAT)
The price includes the rent of the stand-area for the entire period (15–19 October), energy supply 220 V, up to 2 kW (in case only if the official 
constructor of the Exhibition, SYMA Ltd. will build the stand), night guarding on the 16th, 17th and 18th October 2013.

• Type A – row-stand (1 side open) without extra fee, minimum 6 m2 to let,
• Type B – corner-stand (2 sides open) + 10% extra fee of the basic price,
• Type C – head-stand (3 sides open) + 15% extra fee of the basic price,
• Type D – island-stand (4 sides open) + 20% extra fee of the basic price.

3. Stand construction (constructed by SYMA Ltd.): 45 Euro/m2 + VAT
Walls: Side-wall and back-wall. Floor: uni-colored carpet on complete stand area; Graphic header: company name, caption of 1 m per stand and 
stand numbering. Furnishings: 1 table, 2 chairs. Electrics and Lighting: one spot-lamp in each 3 m2, energy supply 220V up to 2kW, socket. It 
will be possible to build individual stands with two floors; please ask for an offer! Stand elements of SYMA are in white colour, 1 m wide and 2.5 m 
high. Logo can also be placed on the graphic header; please ask for a consultation as additional fee applies.

                         x 45 Euro/m2 + VAT =                             Euro + VAT

We will send detailed information on extra services by application if demanded.

4. Outsider stand construction: 
If the applicant will have the stand built by his constructor, the electrical connecting must be paid extra whose price is: up to 2 kW 120 Euro, 5 kW 
195 Euro and 10 kW 275 Euro. (The prices do not include VAT.) In order to retain the level of the Exhibition, placement of bordering-walls, carpet 
and frieze caption is a basic requirement.

                         kW + VAT =                            Euro + VAT

                                                                                                                                                                       In total (1, 2, 3, 4):                            Euro + VAT

Terms of payment:
The construction fee of the exhibition area and stands must be paid by two instalments. Fee of the stand’s basic-area and the stand’s construction 
and extra services will be invoiced. (1st August 2013)
By signing this application form the applicant accepts the general terms of participation; please, see general information on the next side!

Date: .........................................                                                                                                                         ...........................................................
                                                                                                                                                                                                                                   Signature and stamp

Please post or fax the application form to: Event Organizer Hungary Ltd. 
17–19 October 2013 – Budapest, Hungary
Hungary 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 9.
Only mails and faxes will be accepted! Fax: +36-1-202-2993
www.dentalworld.hu

regisztrációs lap

Nyomdai arculati megjelenések
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hirdetés

Nyomdai arculati megjelenések

Fogászati szakkiállítás és vásár

www.dentalworld.hu

Syma Sport- és Rendezvényközpont, 1146 Budapest, Dózsa György út 1.

Platina fokozatú szponzor: 

Dental World 
Budapest Hungary
Október 17-18-19 
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www.dentalworld.hu

Laczkó Tamás
ügyvezető igazgató

1012 Budapest Kuny Domokos u. 9.
Mobil: +36 30 944 8812 
E-mail: tlaczko@dentalworld.hu
www.dentalworld.hu

Laczkó Tamás
ügyvezető igazgató

1012 Budapest Kuny Domokos u. 9.
Mobil: +36 30 944 8812 
E-mail: tlaczko@dentalworld.hu
www.dentalworld.hu

Laczkó Tamás
ügyvezető igazgató

1012 Budapest Kuny Domokos u. 9.
Mobil: +36 30 944 8812 
E-mail: tlaczko@dentalworld.hu
www.dentalworld.hu

Laczkó Tamás
ügyvezető igazgató

1012 Budapest Kuny Domokos u. 9.
Mobil: +36 30 944 8812 
E-mail: tlaczko@dentalworld.hu
www.dentalworld.hu

hátoldal (nem kötötelező) egy oldalas változatok

Név
Myriad Pro Light
       16 pt

Méret: 90 x 50 mm

Javasolt hordozók: 
- 300 g matt műnyomó + matt laminált
- 350 g matt műnyomó

Szöveg
Myriad Pro Regular
       9 pt            11 pt

Névjegykártya

Nyomdai arculati megjelenések

C=85 M=25 Y=0 K=0

C=50 M=50 Y=50 K=100
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Event Organizer Hungary Kft.
1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9.
Tel.: 06-1-202-2994, Fax: 06-1-202-2993
e-mail: info@dentalworld.hu
www.dentalworld.hu

Event Organizer Hungary Kft.
1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9.
Tel.: 06-1-202-2994, Fax: 06-1-202-2993
e-mail: info@dentalworld.hu
www.dentalworld.hu

Szöveg
Myriad Pro Regular
       8 pt            9 pt

Honlap
Myriad Pro bold
       8 pt            9 pt

C=85 M=25 Y=0 K=0

C=50 M=50 Y=50 K=100

Boríték

LA4
220 x 110 mm 

LC5
229 x 162 mm 

Nyomdai arculati megjelenések
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„Orbit” Kapu

világos változat

Nyomdai arculati megjelenések

Üdvözöljük Welcome

Dental World Budapest Hungary

Dental World
Budapest Hungary

www.dentalworld.hu

Dental World
Budapest Hungary

www.dentalworld.hu

Főszponzor: Főszponzor:

Fényképek alapján a szerkezet 1 méteres elemekből épül fel ezt jelöli a rács a terveken.
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sötét változat

Üdvözöljük Welcome

Dental World Budapest Hungary

Dental World
Budapest Hungary

www.dentalworld.hu

Dental World
Budapest Hungary

www.dentalworld.hu

Főszponzor: Főszponzor:

„Orbit” Kapu


