






HELYSZÍN 

PAPP LÁSZLÓ  
BUDAPEST  
SPORTARÉNA 

KÖZÉP-EURÓPA LEGNAGYOBB ÉS LEGKORSZERŰBB  

MULTIFUNKCIONÁLIS SPORTCSARNOKA. 



REFERENCIÁK 

EXPO ÉS NAGYSZÍNPAD 



RENDEZVÉNY 

A FUZZEE SMART SPORT & FITNESS FESZTIVÁL RENDEZVÉNY MAGYARORSZÁG VEZETŐ  

FITNESZ, AEROBIK, SPINNING, KONFERENCIA ÉS WORKSHOP, E-SPORT, SPORT IT ÉS  

TECHNOLÓGIA, VALAMINT AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KEDVELŐINEK EGYNAPOS EXPOJA ÉS 

MOZGÁSFESZTIVÁLJA, AHOL A SZABADIDŐSPORT MELLETT NEMZETKÖZI VERSENYEK IS  

LEBONYOLÍTÁSRA KERÜLNEK. 



 
IFBB Diamond Cup –  

Nemzetközi Fitness Kupa 

A RENDEZVÉNY  

PROGRAMBEMUTATÓJA 

 
Erőemelő és Para Erőemelő  

Magyar Bajnokság 

 

E-Sport & Gaming – EA sport  

játékok és sport szimulátor  

bajnokság 

 
Funkcionális Fitness Európa  

Bajnokság 

 
Youtuber és Influenszer  

találkozó 

Konferencia - IT, az Online és a  

Technológia lehetőségei a sport  

a fitness és az egészséges  

életmód területén 

 

 
Workshopok 

 

 
Életmód, Fitness és Sport Expo 

A jelenleg Magyarországon elérhető 

legjobb fitness trendek,  

mozgásformák és a legnépszerűbb  

edzők csoportos programjai és órái  

(200 program) 



A RENDEZVÉNY  

BEMUTATKOZÁSA 

A rendezvényre egy saját fejlesztésű weboldalon és (vagy) app-on keresztül  

lehetséges csak regisztrálni! A belépőjegyeket is itt lehet megvásárolni!  

A  konferenciára és a sport programokra ezen keresztül van mód az időpont 

és  helyfoglalásra. Az expon a kiállítóknál a fizetés és vásárlás  ezen keresztül  

lehetséges! A ki és beléptetést a kiállítói regisztrációt és koordinálást is ez az  

app-bonyolítja le! 



FUZZEE SMART SPORT  

EXPO&FITNESS  

FESZTIVÁL 

SPORT - FITNESS – EXPO 

- KONFERENCIA 

A Fuzzee rendezvény szerves részét képezik a mozgáshoz, valamint az  

egészséges életmódhoz kapcsolódó kiállítók megjelenése. Az eseményen  

hazánkban a legkedvezőbb ár/érték arányban van mód a megjelenésre. 

 
A rendezvény helyszíneit a Papp László Budapest Sportaréna adottságaihoz  

alakítottuk ki. 

 
A közel 250 program egyidejűleg több, mint 15 színpadon zajlik majd. 



01 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI AJÁNLAT 

02 Indoor megjelenések 

03 
Helyszíni, színpadi és  

kiállítói megjelenések 

04 

05 

06 
Online és Social media  

megjelenések 

A Kiállító  részére,  az alábbi megjelenési lehetőségeket tudjuk biztosítani: 

 

Az esemény helyszínen, mint kiállító megjelenik,itt szabadon értékesítheti termékeit,  
azon felül a további diákon található megjelenéseket is biztosítjuk a számára.  

 



HELYSZÍNI, 

SZÍNPADI  

MEGJELENÉSEK 
A rendezvény helyszínén felállításra kerülő 6 db (saját épített) színpadon, a  

partner neve és logója kiemelten jelenik meg az alábbiak szerint: 

 
A színpadokon egységesen ”led csíkok” , valamint ledfalak és LCD tv-k kerülnek  

kihelyezésre. Ezeken a felületeken a partner neve, logója, reklámfilmje,  

kiemelten megjelenik. 

 
A konferencia előadó termében kihelyezett LCD display-en neve és logója  

megjelenik. 

 
 

A rendezvény teljes területén, összesen 30 db digitális irányító tábla kerül  

kihelyezésre, ezeken a felületeken a partner, neve, logója, reklámfilmje, kiemelten  

megjelenik. 



HELYSZÍNI, 

KIÁLLÍTÓI  

MEGJELENÉSEK 
A rendezvény helyszínén a kiállítói területen a  

partner számára …. ( nm-es) méretű területet  

biztosítunk, asztallal, székkel. Az elektromos áram,  

valamint az épített stand (mellékelve), további  

költséget jelent! 



ONLINE MEGJELENÉS 
Az alábbi weboldalakon, beharangozók,  

riportok, játék valamint bannerek jelennek  

meg a rendezvényről az azt megelőző egy  

hónapban. Ezeken a felületeken a partner  

logója megjelenik a partnerek között. De  

lehetőség van, nyereményjáték és pr anyag  

elhelyezésére is (külön egyeztetés alapján). 

 

Az alábbi felületeken elhelyezzük a partner  

promóciós linkjét, bannerét, neve  megjelenik 

a támogatók között! 

www.fuzzee.hu 

www.smartspotexpo.hu  

www.justclear.hu  

 

Valamint az eseményt lebonyolító telefonos  

alkalmazásban, kiemelt megjelenést  

biztosítunk a partner számára. Saját  

tetszőlegesen küldhető promócióval az  

esemény összes résztvevője számára! 

www.justclear.hu  

www.justclearfood.h

u 

A rendezvényt megelőzően, a folyamatosan bővülő, jelenleg 18.000 fős  adatbázisunk 

részére hírlevél kerül kiküldésre, amelyben a támogató tetszőleges  tartalmú hírlevele jelenik 

meg. 

http://www.fuzzee.hu/
http://www.smartspotexpo.hu/
http://www.justclear.hu/
http://www.justclear.hu/
http://www.justclearfood.hu/
http://www.justclearfood.hu/


SOCIAL MEDIA  

MEGJELENÉS 

Az alábbi social média oldalakon, beharangozók, riportok, játékok  

jelennek meg a rendezvényről az azt megelőző hónapokban. Ezeken  

a felületeken a partner logója megjelenik a kreatívokon. De lehetőség  

van, nyereményjáték és PR anyag elhelyezésére is. 

 
Instagram: 

Fuzzee, justclear.hu, justclearonlinese 

 
Facebook: 

Fuzzee, justclear, Smartportexpo 

 
Tik-Tok, YouTube, google, stb 

 

Valamint, a partner influenszerek, közéleti szereplők, sportolók  

oldalain is kiemelten megjelennek az esemény kreatívjai az eseményt  

megelőző hónapokban. 



SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ:  
 
A rendezvényt megelőzően, állófogadással  és fitness bemutatóval egybekötött 
interaktív  sajtótájékoztatót tartunk. 
 
A sajtótájékoztatón a partner neve és logója az alábbiak alapján jelenik meg: 
(4 db roll up), a helyszíni kivetítőn ( 2 X 2m ) a támogató neve és logója,  
termékének fotói,  hirdetése, valamint reklámfilmjei folyamatosan vetítésre 
kerülnek. 
 
Interaktív digitális display-eken, 6 db neve. Logója reklámfimje kiemelten 
megjelenik. 
 
Ezen felül terméke, vagy ajándékai, a sajtótájékoztatón kiosztásra kerülhet.  
 
 
A sajtótájékoztató helyszíne:Várkert Bistro 
A sajtótájékoztató időpontja: 2023 május 24.10:00 



01 

AZ ESEMÉNYHEZ  

KAPCSOLÓDÓ EGYÉB  

MEGJELENÉSEK 

A fellépők, kiállítók, versenyzők,  

sajtómunkatársak, stb. stage  

pass-ain a partner neve és  

logója kiemelten megjelenik (kb  

1000 db). 

02 

A rendezvényen résztvevők  

számára kiosztott kb. 4000  

ajándékcsomagban a partner  

ajándékai, promóciós anyagai  

(1db termék, vagy prospektus,  

kupon, stb) elhelyezésre kerül. 

03 
A partner számára 4 darab  

ingyenes belépőt biztosítunk! 



KAPCSOLAT 

 

+ 36 70 210 7425 

 

info@justclear.hu 

 

www.justclear.hu 

mailto:info@justclear.hu
http://www.justclear.hu/

