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AZ ELNÖKSÉGRÓLUNK

KIK A TETŐÉPÍTŐK?

A Tető Építők egyesülete az ács, tetőfedő és bádogos vállalkozók közössége és hivatalosan is elismert 
érdekképviseleti szerve hazánkban.

2010 októberében húsz alapító taggal, a tető építésében résztvevő szakember összefogása ered-
ményeként megalakult a TETŐ ÉPÍTŐK EGYESÜLETE (rövidítve TEGY). A civil összefogást kezdeményező 
alapító tagok javarészt Fejér megyei vállalkozók voltak. Azóta már több mint négyszeresére duzzadt a 
létszám, a megyehatárt átlépve már 11 megyében vannak tagjaink.

Célunk, hogy segítsük a jelenlegi és a következő ács, tetőfedő és bádogos generációnak megteremteni azt 
a vállalkozói réteget, akik hosszútávon, sikeresen képesek vezetni vállalkozásaikat.
Ezen gondolatok alapján építettük fel egyesületünk munkáját és arra összpontosítunk, hogy segítsük 
tagjainkat szakmai fejlődésükben, vállalkozásuk fejlesztésében, lehetőséget biztosítsunk az egymással való 
kommunikációra, és ezáltal új üzleti kapcsolatok, trendek, technológiák megismerésére.

Kovács Tibor

Szabó Zoltán

Tóth Gergely

Elnök

Elnökhelyettes

Elnökhelyettes

Telefon: +36204545889 
Email: kovacs.tibor@tetoepitok.hu

Telefon: +36309222945 
Email: szabo.zoltan@tetoepitok.hu

Telefon: +36703366163 
Email: toth.gergely@tetoepitok.hu

Antalfy Zsanett
Elnökségi tag

Telefon: +36203679925 
Email: antalfy.zsanett@tetoepitok.hu

Ács Patrik
Elnökségi tag

Telefon: +36306545858 
Email: acs.patrik@tetoepitok.hu

Vida Krisztián
Elnökségi tag

Telefon: ++36203323899 
Email: vida.krisztian@tetoepitok.hu

Nyujtó József
Elnökségi tag

Telefon: +36209994670 
Email: nyujto.jozsef@tetoepitok.hu



MI A 

LEGFONTOSABB 

SZÁMUNKRA? 

 - Szakmai-gazdasági érdekképviseleti tevékenység a helyi  
   és ágazati építőipar területén
 - Szakmai érdekek és értékek képviselete a tető 
   megvalósításában
 - Tagjaink szakmai színvonalának megtartása és  
   fejlesztése
 - Szakmai követelményrendszer kialakítása
-  A magas tetők megvalósításához egységes  
   normarendszer kialakítása
 - Belső ellenőrzési rendszer kiépítése
 - Tanulók foglalkoztatása és belső továbbképzésük
 - A megrendelővel bizalomra épülő kapcsolattartás
 - Az ács, a tetőfedő és a bádogos szakma népszerűsítése  
   és utánpótlása
 - A vállalkozói és marketing ismeretek fejlesztése



Május: Családi nap

MIT 
CSINÁLUNK?

SZAKMAI
ÉRDEKKÉPVISELET

Tanácsadói és szavazati joggal részt veszünk az Építőipari Ágazati Készségtanácsban. Az ÁKT-k feladata, 
hogy elősegítsék a munkaerő piaci igények és a képzési rendszer összhangjának megteremtését, valamint 
véleményezés, illetve javaslattételi munkával hozzájáruljanak a szakképzés- és felnőttképzési rendszer 
működtetéséhez, szükséges átalakításának folyamatához.

Támogatjuk és népszerűsítjük a Magyar Ácsot. A Magyar Ács a fiatal, tehetséges ácsoknak ad lehetőséget, hogy egy 6 
hónapos képzés után lehetőségük legyen a nemzetközi ács versenyeken (WorldSkills, Euroskills ) részt venni.

JÓTÉKONYKODUNK

NÉPSZERŰSÍTJÜK A SZAKMÁINKAT

Újrafedtünk egy leégett tetőt Ráczkeresztúron a Bramac segítségével

Ács szakmanépszerűsítő film: Örökség

Befedtük a tetőt az INDAHOUSE HUNGARY egyesületnek a Wienerberger segítségével

Tetőfedő szakmanépszerűsítő film: A Tetőfedő

Támogatjuk a Schifter Partyt, ahol a fiatalok készülnek a WorldSkills versenyre

Közös film az Épí-Tech magazinnal: Szakmanépszerűsítő film

Közös film a Roto Kft--vel: Roto Tetőablakok Beépítése

KÖZÖSSÉGET ÉPÍTÜNK

Tetőépítők Országos Találkozója

TEGY Academy képzések

Szakmai napok

Családi nap tagjainknak és a támogatóinknak

Közös film a Wienerberger Magyarország Kft.-vel.: Tondach Tetőmester

Közös film az Épí-Tech magazinnal: Elkészült Immár a Ház Dicső Koronája

Közös film az Épí-Tech magazinnal: Tetőfelújítás Műemlék Épületeken

A Szakmázz kiállításokon népszerűsítjük a szakmáinkat

MI VÁRHATÓ 2020-BAN?

Március: Szakmai napok, Schifter Party

Április: Construma, magazin tavaszi szám kiadás

Szeptember: Tetőépítők Országos Találkozója

Október: Szakmázz kiállítások, magazin őszi szám kiadás

November: TEGY Academy képzések

December: Évzáró rendezvény

Január:  Külföldi szakmai utazás

https://youtu.be/CQzUCGaJouI?t=794
https://youtu.be/-f4Xtb_fYno
https://youtu.be/zBoyu4P5iEU
https://youtu.be/DmA3_LqHuRU
https://youtu.be/6g20ImHOqzc
https://youtu.be/5hkQHQZjShQ
https://youtu.be/Bmf7tJoN7tk
https://youtu.be/SHy5x_Fsgjc?t=6
https://www.facebook.com/teto.epitok/posts/2807618682604233?__xts__[0]=68.ARBDfk9mlh_eAl3wcQKSgcGWyj25NsGgM13b-BfT-502VgGu1SjeY4cjFXHPErAX2wLwu7L-Q1N3YtMzE2UN9bm9431jvHi-wNzG2TqODEV-xyDHUe_PFkEPflog026377kXYSUmkWUPzhVO0EpUtIafeRcnDqObd6NsI-965IrKtBHIVzj3Iu9hdUOR6Yftk7xHDol9y-wpd942jJjDWtqvvWAKYgHKLC_pfr_W067bTZo9QRwczRh6ANN6DKyv6adjh6DRKQ1ErLhG3vGOQvwvbwtn_DYvmL4QLldtCKNpmLT-woXdcapZ2JC73M47G0llLymB0J9lf59tqLli4ZyhSQ&__tn__=-R
https://youtu.be/IAr4rrhPMSg
https://youtu.be/AD-qsLbgibY
https://youtu.be/brSlWj8OepA
http://A Szakmázz kiállításokon népszerűsítjük a szakmáinkat


TETŐÉPÍTŐK 
ORSZÁGOS 
TALÁLKOZÓJA

2020. A hatodik!
TOT - TETŐÉPÍTŐK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA

A legsikeresebb és egyben a legnagyobb rendezvényünk a Tető Építők Országos Találkozója, amelyet 2015-óta 
minden évben megrendezünk. Ez a rendezvény a szakmai és a vállalkozásokat segítő előadásokon felül egy ex-
pót is kínál a látogatóknak, ahol a szakma legjelentősebb gyártói is felvonulnak. Ezen kívül szerszámgépgyártók, 
munkaruházati gyártó cégek és kereskedők is találhatók a kiállítók között.

2019-ben új helyszínt választottunk a rendezvénynek és az előadások közötti hosszú szünetekkel tovább 
erősítettük az expó jellegét az eseménynek. A találkozón több, mint 350 szakmabeli volt jelen, ezáltal ez a ren-
dezvény lett Magyarország legnagyobb tetőépítős találkozója.

A rendezvényt 2019-ben több, mint 30 gyártó, kereskedő és szolgáltató támogatta. A rendezvény utáni kérdőív 
alapján a támogatók 86%-a tervezi, hogy 2020-ban is támogatni fogja ezt a találkozót.

A tavalyi rendezvény honlapja: http://tot.tetoepitok.hu/
A rendezvényről készült kisfilm: https://youtu.be/SHy5x_Fsgjc

A VÁRT KÖZÖNSÉG A KIÁLLÍTÓK

A Tetőépítők Országos Találkozója lá-
togatóinak az összetétele. A látogatók az  
ország egész területéröl jönnek erre az 
eseményre.

Akinek célcsoportja a találkozó 
közönsége, annak szinte “kötelező” meg-
jelenni ezen az eseményen! Legalábbis 
ezt állítják a támogatóink :)

45% tetőfedő vállalkozó

30% ács vállalkozó

15% bádogos vállalkozó

10% tanuló és szaktanár

• Építőanyag és gépgyártók

• Építőanyag kesreskedők

• Szolgáltatók

•  Gép és szerszám kereskedők

Messze a legjobban összeszedett, kife-
jezetten segítő jellegű ezen közönség  
részére. Tanítani lehetne a többi szakág-
nak is.

Nagyon szinvonalas előadók, professzi-
onális szervezés. Büszke vagyok, hogy a 
szakmában alulról szerveződve ilyen ma-
gas minőségű rendezvényen vehettem 
részt.Sokkal jobb volt mint a tavalyi, pedig 
az sem hagyott sok kivetni valót magából.

Prepok Zsolt Bogdán Attila
www.megvedelek.hu www.platanplan.hu

http://tot.tetoepitok.hu/
https://youtu.be/SHy5x_Fsgjc


VÁLOGATÁS A
VISSZAJELZÉSEKBŐL

Minden évben készítünk egy elégedettség felmérést, hogy 
évről-évre jobb rendezvényeket tudjunk szervezni. 
Ezekből a visszajelzésekből idézünk egy párat.

Mit mondanál egy barátodnak, 
kollégádnak erről a  
rendezvényről?

A helyszín és a szervezés is jó volt. Szakmailag lehetőséget adott a 
fejlődés irányának átgondolására. Az expó a kiállítóknak és a lá-
togatóknak is hasznos volt.

Mindíg van hova feljődni, javítani!
A rendezvényen hallottak és látottak alapján már most tudom, hogy 
Én leszek az első,aki jövőre regisztrál. Az  Új ismerete,és a kapcsolati 
rendszer növelése, csakis az előnyömre szolgálhat.

Mesélnék egy-egy előadásról. A szemem csillogásából pontosan tud-
ná a véleményem a rendezvényről.

Hogy mindenképp érdemes megnéznie, hogy lássa, hogy lehet és 
érdemes ilyet csinálni kis hazánkban.

Gerencsér lászló

Zakariás András

Vellner László

Serdült Sándor



H O G YA N 

N É P S Z E R Ű S Í TJ Ü K 

A  M Á R K Á D ?

A TETŐ ÉPÍTŐK 
EGYESÜLETE EGY 

ELISMERT SZERVEZET 
MAGYARORSZÁGON

Ennek köszönhetően a szakma részt-
vevőinek a nagy részét elérjük hírlevélben, Face-

book posztokban és a honlapunk blogja segítségével.

2020-ban önálló standdal leszünk kint a Construmán és egy titkos nagy durranással is készülünk :)

Támogatóink rajtunk keresztül építhetik a márkájukat, érhetik el a célközönségüket.  
Amiben tudunk segíteni: Vendégblogolás, Facebook posztok, hírlevelek, rendezvényeken molinók, RollUppok, 
honlapjainkon kattintható logók és akár előadási lehetőséget is tudunk biztosítani.

A következő oldalakon bemutatjuk a támogatási lehetőségeket. Bízunk benne, hogy 2020-ban Te is a 
támogatóink között leszel.



KÖZÖSSÉGI 
MÉDIA

2019. DECEMBER 18.:            2075 RAJONGÓ 

2019. SZEPTEMBER 1.:           1712 RAJONGÓ 

2019 ÁPRILIS 1.:                     1479 RAJONGÓ 

2018. DECEMBER 1.:               927 RAJONGÓ 

2018. SZEPTEMBER 1.:           757 RAJONGÓ 

Decemberre már meghaladjuk a 2000 rajongót. A posztok elérése a sok 
reakció és a megosztások miatt, átlagosan 2500 felett van.

Szeptemberre a TOT közeledtével rohamosan nő a követőink száma.

Áprilisra már szépen jönnek az eredmények. Odafigyelünk, hogy azok 
a típusú posztok legyenek többségben, amelyet jobban szeretnek a 
követőink.

Itt már elkezdtünk tudatosan kommunikálni a közösségi médiában

Kicsit több, mint egy éve, még nem mi kezeltük a közösségi média 
felületeinket.

Aktívak vagyunk a közösségi média felületeinken, így a posztjaink rendszeresen több ezer felhasználóhoz jutnak 
el. Ezeken a posztokon keresztük a támogatóink is eljuthatnak a célközönségükhöz. 
Alább pár sorban összefoglaltuk az eredményeket.

NÉPSZERŰEK VAGYUNK

FACEBOOK.COM/TETO.EPITOK



TÁMOGATÓI  
LEHETŐSÉGEK

AZ ALÁBBI LEHETŐSÉGEKET TUDJUK NYÚJTANI A TÁMOGATÓINKNAK.

Kiállítás

Reklámfilm vetítés

Prospektusok, 
szóróanyagok

Bemutató állványok  
kihelyezése

RollUpp, molinó

Hírlevelek

Előadás

Céglogóját (átirányítjuk a cég 
honlapjára) elhelyezzük a 
www.tetoepitok.hu és a  

www.tot.tetoepitok.hu hon-
lapjainkon. Ezeket az oldalakat 
naponta több 100 ember nézi.

A Tetőépítők Országos 
találkozóján kiállítási le-
hetőséget biztosítunk a 
támogatóinknak. Lehet  

kültéri vagy beltéri standot is 
választani. 

A TOT rendezvényen a 
kiállítótérben folyama-
tos rotálásban vetítjük 

támogatóink rövid  
reklámfilmjeit.

A támogató által írt  
PR cikkeket  feltöltjük a   

www.tetoepitok.hu blogjába, 
továbbá promóciós Facebook 

posztokat is közzétesszük.

A Tetőépítők Országos 
Találkozóján, minden  

résztvevő kap egy kiállítói 
csomagot (táskát) amelybe a 
támogatóink elhelyezhetik a 

szóróanyagaikat.

Egyes rendezvényeinken a 
támogatóink bemutató áll- 
ványokat helyezhetnek el, 

aminek a segítségével jobban 
be tudják  mutatni a ter-

mékeiket.

Rendezvényeinken  
elhelyezhetők RollUppok és 

molinók, ezzel is építhető  
a cég márkája.

A hírleveleink végén feltüntet-
jük a cég logóját, kiküldjük a 

cég eseményeinek a  
promócióját.

A Tetőépítők Országos 
Találkozóján előadási  
lehetőség is elérhető.

 
Szeptember 20-án ötödik 
alkalommal került me-
grendezésre a Tető Építők 
Egyesülete által szervezett 
„Tetőépítők Országos 
Találkozója”, ami mára 
Magyarország legran-
gosabb tetőépítő es-
eményévé nőtte ki magát. 
 

“FAKRO Magyarország”

Pr cikkekCéglogó megjelenítés



TÁMOGATÓI  
CSOMAGOK

LOGÓ elhelyezés

MÉDIA megjelenés

Kattintható logó

 
TÁMOGATÓ 
149.000FT

 
KIEMELT TÁMOGATÓ 

199.000FT

Média

RollUp és molinó

TOT rendezvény
Igen
1db ingyenes belépő

www.tetoepitok.hu
www.tot.tetoepitok.hu

1db Facebook poszt/hó

Igen
2db ingyenes belépő
1db stand

Elérhető
Elérhető
Elérhető

Évzáró
Képzések
Szakmai nap
TOT

Tombola felajánlás
VIP belépő
Stand
Szóróanyag táskában

Minifilm vetítés
Bemutató állvány
Beharangozó videó
Logó a belépőkártyán

Előadás a TOT-on
Táska logo*
Jegyzettömb logo*
Tollak logo*

 
EXKLUZÍV  TÁMOGATÓ 

499.000FT

 
VIP  TÁMOGATÓ 

999.000FT

 
VIP+ TÁMOGATÓ 

1.499.000FT

www.tetoepitok.hu
www.tot.tetoepitok.hu

1db Facebook posz/hó
1db PR cikk/hó
Hírlevelek végén link

Igen
3db ingyenes belépő
1db stand
1db A4

Maximum 35mp
1db

Elérhető
Elérhető
Elérhető

www.tetoepitok.hu
www.tot.tetoepitok.hu
Facebook borítókép

www.tetoepitok.hu
www.tot.tetoepitok.hu
Facebook borítókép

2db Facebook posz/hó
2db PR cikk/hó
H.levél link+események
TOT FB esemény link

4db Facebook posz/hó
4db PR cikk/hó
H.levél link+események
TOT FB esemény link

1db RollUp
1db RollUp 
1db RollUp
1db RollUp + molinó

1db RollUp
1db RollUp + molinó
1db RollUp + molinó
1db RollUp + molinó

Igen
4db ingyenes belépő
1db stand
2db A4

Igen
5db ingyenes belépő
1db stand
4db A4

Maximum 65mp
2db
A végén logó
Igen

Maximum 125mp
3db
A végén logó
Igen

Elérhető
Elérhető
Elérhető

Igen
Elérhető
Elérhető
Elérhető

www.tetoepitok.hu

http://www.tetoepitok.hu


KIEGÉSZÍTŐ  
TÁMOGATÁSOK

Az alábbi támogatási lehetőségekből a TÁMOGATÓ, KIEMELT, EXKLUZÍV, VIP és a VIP+ támogatók 
válogathatnak.

CONSTRUMA TÁMOGATÁS 99.000Ft
2020-ban a TEGY saját standdal jelenik meg a Construmán.  A 
támogatóink logóját egy 50x30cm-es matricára nyomtatjuk, ame-
lyet a standunkon fogunk elhelyezni az alábbi szöveg alatt: 
“AKIK TÁMOGATTÁK A TEGY CONSTRUMA MEGJELENÉSÉT”

CSAK EGY TÁMOGATÓNAK - TOT TOLLAK 99.000Ft
A Tetőépítők Országos Találkozóján, minden résztvevő kap egy 
táskát, amelybe a támogatói szóróanyagokon felül elhelyezünk egy 
jegyzettömböt és egy tollat.
A tollat egyik felén a támogató logót a másik oldalán pedig a TEGY 
logót helyezzül el. 400db

CSAK EGY TÁMOGATÓNAK - TOT JEGYZETTÖMB 129.000Ft
A Tetőépítők Országos Találkozóján, minden résztvevő kap egy 
táskát, amelybe a támogatói szóróanyagokon felül elhelyezünk egy 
jegyzettömböt és egy tollat.
A jegyzettömb minden oldalán elhelyezzük a támogató logót. A hátsó 
oldal és a borító belső oldalán elhelyezzük a támogató hirdetését.

CSAK EGY TÁMOGATÓNAK - TOT TÁSKA 149.000Ft
A Tetőépítők Országos Találkozóján, minden résztvevő kap egy 
táskát, amelybe a támogatói szóróanyagokon felül elhelyezünk 
egy jegyzettömböt és egy tollat.
A táska egyik oldalán a támogató logót a másik oldalán pedig a 
TEGY logót helyezzük el. 400db

EGYEDI MEGÁLLAPODÁSOK 
A csomagajánlatainkon felül, támogatóinkkal egyedi  
megállapodásokat is kötünk. Ezek lehetnek egyedi kedvezmények 
vagy visszatérítések a tagjainknak, vagy egy közös filmforgatás, 
stb... Nyitottak vagyunk :) 



Támogatói csomagok 
részletes leírás
A támogatási ajánlatok 2020-ra vonatkoznak.
A Támogatói csomagokból a következő kedvezményeket tudjuk adni.

20% kedvezmény, ha
A megrendelés beérkezése legkésőbb 2020. január 31.
A támogatási összeg beérkezése legkésőbb 2020. február 28.

10% kedvezmény, ha
A megrendelés beérkezése legkésőbb 2020. február 28.
A támogatási összeg beérkezése legkésőbb 2020. március 27.

5% kedvezmény, ha
A megrendelés beérkezése legkésőbb 2020. április 20.
A támogatási összeg beérkezése legkésőbb 2020. április 31.

TÁMOGATÓ csomag
149.000Ft
  - Logó elhelyezése a Tető Építők Egyesülete weboldalán (https://tetoepitok.hu/akik-az-egyesulet-
unk-mukodeset-tamogatjak/) a támogatóink aloldalon.
 - A logó kattintható link formátumban kerül elhelyezésre és a támogató weboldalára vagy a webolda-
la valamelyik aloldalára mutat.
 - 1db VIP belépő a VI. Tetőépítők Országos Találkozójára (TOT)
 - Tombola nyeremény felajánlás a VI. Tetőépítők Országos Találkozóján. A sorsoláskor az ajándék fel-
ajánlójának a logóját kivetítjük a színpadon az alábbi szöveggel „a nyeremény felajánlója az XY támo-
gatónk”. A nyereménysorsolást élőben közvetítjük a facebook oldalunkon is.

KIEMELT TÁMOGATÓ csomag
199.000Ft
Az előző csomagon felül a következőket tartalmazza

 - Logó elhelyezése a Tetőépítők Egyesülete weboldalának a főoldalán is (https://tetoepitok.hu/)
 - Logó elhelyezése a Tetőépítők országos Találkozója weboldalán http://tot.tetoepitok.hu/
 - Havonta 1db a támogató által küldött anyagot (kép+szöveg) közzéteszünk a Facebook oldalunkon, 
amelynek feltételeit ezen a linken lehet elolvasni: https://www.facebook.com/business/help/18590414
71004169?id=1912903575666924
Ezeket az anyagokat a támogatónak kell eljuttatni a hello@tetoepitok.hu email címre a posztolási 
időpont előtt minimum 2 héttel. A havi 1 poszt nem összevonható, azaz nem lehet decemberben 12 
posztot igényelni, mert az előző időszakban nem lettek elküldve.
 - Összesen 2db VIP belépő a VI. TOT rendezvényre
 - 1db stand a TOT rendezvényen. A standokat a támogatások átutalásának a sorrendjében lehet 
választani. 1db belső tábla asztalt terítővel (160x80cm), 2db székkel vagy 1db külső sátrat (300x300cm) 
1db tábla asztallal és 2db székkel. 3x3m-es saját sátrat lehet hozni. Ha nincs sátra a támogatónak, 
akkor az Egyesület biztosít egy 3x3m-es fehér sátrat, három oldalfallal. Ezt előre jelezni kell.

EXKLIZÍV TÁMOGATÓ csomag
499.000Ft
Az előző csomagon felül a következőket tartalmazza
 - 1db pr cikk havonta az Egyesület weboldalára, amely „örökre” fent marad a honlapon
Ezeket a cikkeket is a támogatónak kell biztosítania a képekkel együtt. Fontos itt is, hogy nem reklá-
mot, hanem hasznos cikkeket várunk. Természetesen itt lehet a saját termékről írni. A cikkeket nem 
kérjük be havonta. Erről a támogatónak kell gondoskodni, hogy minden hónapban eljuttassa a  
hello@tetoepitok.hu email címre. Az eljuttatott anyag 2 héten belül felkerül a honlapra.
 - A tagsággal és a hírlevél feliratkozóinkkal rendszeresen levelezünk. Ezeknek a leveleknek a végére 
beillesztünk egy-egy linket a támogató honlapjára.

 - Összesen 3db VIP belépő a VI. TOT rendezvényre
 - A TOT rendezvényen minden résztvevő kap egy táskát, amelyben a támogatók reklám anyaga van. 
Ebbe a táskába a támogató 1db A4 méretű szórólapot vagy prospektust helyez el. Ezt az anyagot a 
rendezvény előtt legalább egy hónappal el kell juttatni a megadott címre. Erről majd a rendezvény 
szervezéskor külön írunk.
 - A TOT rendezvényen lesznek külső LCD TV-k, amelyeken a támogatók reklámfilmjeit fogjuk rotálva 
vetíteni. Az EXKLUZÍV TÁMOGATÓK egy maximum 35mp hosszúságú minifilmet küldhetnek.
 - A TOT rendezvényen 1db maximum 120x120 cm-es bemutató állványt lehet elhelyezni a megadott 
helyen, a kapu melletti részen.

VIP TÁMOGATÓ csomag
999.000Ft
Az előző csomagon felül a következőket tartalmazza
 - Az Egyesület Facebook oldalán lévő 2020-as borítóképen megjelenhet a VIP támogató logója
 - Összesen 2db Facebook poszt havonta, az előző csomagokban leírtak szerint.
 - Összesen 2db pr cikk havonta az Egyesület weboldalára az előző csomagokban leírtak szerint.
 - Az előzőekben leírt hírlevél linken felül évente 2 alkalommal kiküldjük a támogató képzéseinek a 
részleteit a tagságnak és a feliratkozóknak. Ezeket a támogatónak kell küldenie a hello@tetoepitok.hu 
email címre, külön nem kérjük be ezeket.
 - A VI.TOT rendezvény Facebook eseményénél megjelöljük a támogatót.
 - 1db RollUp elhelyezés a következő rendezvényeinken:
 - Évzáró (december)
 - Academy képzések (november-január)
 - Szakmai nap (március, két napos)
 - TOT (a standon felül az előadó térben is)
 - 1db maximum 200x70cm molinó elhelyezése a VI.TOT rendezvényen az előadó térben.
 - Összesen 4db VIP belépő a VI. TOT rendezvényre
 - Összesen 2db A4 méretű szóróanyag a TOT résztvevőknek kiosztandó táskában, az előzőekben leír-
tak szerint.
 - Maximum 65mp hosszúságú minifilm a VI. TOT rendezvényen, az előzőekben leírtak szerint.
 - Összesen 2db maximum 120x120cm vagy 1db 240x120cm méretű bemutató állvány elhelyezése a z 
előzőekben leírtak szerint.
 - A VI. Tetőépítők Országos Találkozójának a beharangozó videója végén feltüntetjük a támogatót. 
Ennek a határideje 2020.04.30.
 - A VI. TOT rendezvény belépő kártyán elhelyezzük a támogató logóját

VIP+ TÁMOGATÓ csomag
1.499.000Ft
Az előző csomagon felül a következőket tartalmazza
 - Összesen 4db Facebook poszt havonta, az előzőekben leírtak szerint.
 - Összesen 4db pr cikk havonta, az előzőekben leírtak szerint
 - Az előzőekben leírt hírlevél linken felül évente összesen 4 alkalommal kiküldjük a támogató képzé-
seinek a részleteit a tagságnak és a feliratkozóknak. Ezeket a támogatónak kell küldenie a hello@
tetoepitok.hu email címre, külön nem kérjük be ezeket.
 - A képzéseken és a szakmai napokon a RollUpp-on felül egy maximum 200x70cm molinó is elhelye-
zhető.
 - Összesen 5db VIP belépő a VI. TOTO rendezvényre
 - Összesen 4db A4 méretű szóróanyag a TOT résztvevőknek kiosztandó táskában, az előzőekben leír-
tak szerint.
 - Maximum 125mp hosszúságú minifilm a VI. TOT rendezvényen, az előzőekben leírtak szerint.
 - Összesen 3db maximum 120x120cm vagy 1db 360x120cm méretű bemutató állvány elhelyezése a z 
előzőekben leírtak szerint.
 - Előadási lehetőség a VI. Tetőépítők Országos Találkozóján.

KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK
A TOT tollakat, jegyzettömböket és táskákat csak egy-egy támogató tudja lefoglalni. Itt a leggyorsabb 
válaszadó fogja megkapni a lehetőséget.

https://tetoepitok.hu/akik-az-egyesuletunk-mukodeset-tamogatjak
https://tetoepitok.hu/akik-az-egyesuletunk-mukodeset-tamogatjak
https://tetoepitok.hu/
http://tot.tetoepitok.hu/
https://www.facebook.com/business/help/1859041471004169?id=1912903575666924
https://www.facebook.com/business/help/1859041471004169?id=1912903575666924
mailto:hello%40tetoepitok.hu?subject=
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