NYESZE NYELVTANÁRI MÓDSZERTANI KONFERENCIA 2018
"Sokszínű nyelvtanulók - sokoldalú nyelvtanárok"
Időpont: 2018. április 7., szombat 9:00 - 17:30
Helyszín: BME „E” épület - 1111 Budapest, Egry József u. 1.
A NYESZE Nyelvtanári Konferencia a magyarországi nyelvoktatás legjelentősebb szakmai
rendezvénye, amely több mint 15 éve minden tavasszal megrendezésre kerül.
Az egész napos program során a szakma jeles képviselőinek közreműködésével előadások és
műhelymunkák nyújtanak gyakorlati, módszertani segítséget az idegen nyelvet tanító kollégáknak,
akik a rendezvény ideje alatt a kiállítóként részt vevő nyelvkönyvkiadók, nyelvvizsgaközpontok, és
más nyelvi szolgáltatók ajánlatait is megismerhetik.
A résztvevő tanárok az ország minden részéből érkező nagyrészt nyelviskolai tanárok, valamint
közoktatási és felsőoktatási intézmények pedagógusai, többségükben angol és német nyelvet
tanítók, de a rendezvény programkínálata miatt évek óta a kisebb nyelvek tanárai is képviseltetik
magukat, így a neolatin nyelveket, a keleti nyelveket, az eszperantót tanítók is.
Az elmúlt évek sikerei alapján idén is 450-500 nyelvtanár és 20-25 kiállító részvételére számítunk.
Szívesen látunk minden olyan intézményt, szervezetet, céget kiállítóként, amely bármilyen módon
kapcsolódik a nyelvoktatáshoz. A konferenciával párhuzamosan megvalósuló kiállítás során minél
több hazai és külföldi nyelvi szolgáltató számára szeretnénk megadni a közvetlen kapcsolatfelvétel,
a bemutatkozás lehetőségét.
Az elmúlt években kiállítóként ill. támogatóként részt vett a konferencián: AFS Magyarország, Akadémiai
Kiadó, British Council, ECL Vizsgaközpont, ELTE Origó Nyelvi Centrum, Euroexam Vizsgaközpont, Global
ELT, Hageni Távegyetem, Helen Doron English Hungary, Hueber-Verlag Kiadó, IATEFL Hungary,
LanguageCert Vizsgaközpont, Lexika Kiadó, Lingea Kiadó, Macmillan English, Maxim Kiadó, MM
Publications - ELT Hungary, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Országos Idegennyelvű Könyvtár,
Oxford University Press, Pearson Education, Raabe-Klett Kiadó.

A konferencia programszerkezete és a kiállító terek elrendezése lehetővé teszi, hogy a konferencia
alatt reggeltől késő délutánig a résztvevő nyelvtanárok több alkalommal, hosszabb rövidebb időn
keresztül tájékozódjanak a kiállítók asztalainál, standjainál.
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Szolgáltatásaink
A megjelenési lehetőségek meghatározásakor olyan konstrukciók kialakítására törekedtünk,
amelyek minden érintett számára kínálnak kedvező megoldást az érdeklődők, a potenciális
ügyfelek elérésére.
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Egyedi esetekben lehetőség van saját installáció felhasználására is, de ez a díjakat nem módosítja.
Minden további kiállítói terület 20.000.-Ft/nm áron igényelhető.
További megjelenési lehetőségek:
A konferenciára egy ingyenesen terjesztett, 800 példányban megjelenő színes információs kiadványt,
programfüzetet készítünk, amely tartalmazza a konferencia és kiállítás fontosabb adatait, a részletes
szakmai programot, és segítséget nyújt a résztvevőknek a rendezvényen való eligazodásban. Az A/4es méretű kiadványban lehetőséget biztosítunk hirdetések elhelyezésére.
A kiadványt a konferencia népszerűsítése céljából az év során NYESZE kiállítói megjelenések
alkalmával is terjesztjük, így többek között a szeptemberi Nyelvparádé kiállításon.
Hirdetés a konferencia programfüzetében
A/4 méret:
30.000.-Ft (MAA összeg)
A/5 méret (fekvő): 15.000.-Ft (MAA összeg)
Szponzoráció:
 kávé/tea szponzoráció: 20.000.-Ft; (a megegyezés szerinti kínálat a szponzor költsége)
 catering szponzoráció: 20.000.-Ft; (a megegyezés szerinti kínálat a szponzor költsége)
Parkolás
Kiállítóink ingyenes használhatják a konferencia számára elkülönített parkolóhelyeket.

További információért kérjük, keressenek bennünket elérhetőségeinken.
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