
   
 

 

 
   

 

 
HÁTTÉR 

 
A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központja 2013-ban 
indította el a MuseumDigit konferenciát, melynek célja, hogy a múzeumi és más közgyűjteményi 
területen dolgozó kollégák számára, nemzetközi kitekintéssel, bemutatásra és megvitatásra kerüljenek 
a múzeum és a digitális technológiák összefüggései, trendjei és perspektívái, a gyűjteménykezelés 
megoldásai és alkalmazható digitális stratégiák, valamint ezeket a célokat segítő EU-s koncepciók, 
források. 
 
A MuseumDigit konferencia az utóbbi évek során a régió kiemelt fontosságú szakmai rendezvényévé 
vált, ahol nemzetközi és magyar szakemberek témákhoz kacsolódóan tartanak előadásokat szekciókra 
bontva. A kétnapos esemény lehetőséget kínál a szakemberek kötetlen eszmecseréjére, nemzetközi és 
hazai kapcsolatok kialakítására, ismeretek bővítésére és projektek, fejlesztések megmérettetésére. 
 
A konferencia keretében lehetőséget biztosítunk a piaci szereplők bemutatkozására, elősegítve a 
kulturális örökségi intézmények és a szolgáltató cégek egymásra találását. 
 
A kiállításon való részvétel remek lehetőséget kínál 
- a célközönség eléréséhez  
- potenciális ügyfelek megismeréséhez  
- termékek, projektek bemutatásához 
- a cég ismertebbé tételéhez. 
 
A konferencia promóciós filmje az alábbi linken tekinthető meg: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZMd7K2pxAfw 
előző konferenciák: http://ommik.hu/index.php/muzeum-digit 
 
 

HELYSZÍN ÉS IDŐPONT 
 

A Magyar Nemzeti Múzeum klasszicista épülete Pollack Mihály tervei alapján 1837 és 1847 között 
épült. Az 1994 óta zajló rekonstrukció keretében a szakemberek jóvoltából visszaállítják, de egyben 
meg is újítják a Pollack által kialakított eredeti tereket, alkalmassá téve ezeket a XXI. század által 
támasztott igények kielégítésére. 
2002-re befejeződött felújítások eredményeképp technikailag korszerűsödött a Díszterem és a 
Kupolaterem, a Rotunda és az Előcsarnok. A MuseumDigit konferencia Díszteremben, míg a kiállítók 
az előtte lévő Kupolaterem terében kapnak helyet. 
 
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. 
 
A konferencia időpontja: 2018. november 27-28 
Workshop program: 2018. november 29. 
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TÁMOGATÓI / KIÁLLÍTÓI CSOMAGOK 

 
Superior kiemelt kiállító és támogató 

 3 fő ingyenes részvétele a konferencián 

 a kiállítási stand elhelyezése kiemelt helyszínen  

 magyar-angol promóciós anyagokban szöveges bemutatás 

 kiemelt támogatói logó elhelyezése a weboldalon, nyomtatott anyagon 

 önálló szóróanyag elhelyezése a konferencia csomagban 

 önálló roll-up a konferencia előadótermében 
egyszeri díj: 300.000 FT +ÁFA 
 
Gold kiállító és támogató 

 2 fő ingyenes részvétele a konferencián 

 a kiállítási stand elhelyezése  

 magyar-angol promóciós anyagokban szöveges bemutatás 

 logó elhelyezése weboldalon és nyomtatott anyagokban 

 támogatói roll up-on szereplés 
egyszeri díj: 200.000 FT +ÁFA 

 
Silver kiállító és támogató 

 2 fő ingyenes részvétele a konferencián 

 a kiállítási stand elhelyezése  

 magyar-angol promóciós anyagokban szöveges bemutatás 
egyszeri díj: 100.000 FT +ÁFA 
 
Amennyiben a SUPERIOR, GOLD vagy SILVER ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük a 
válaszlevélben megerősíteni a regisztrációs szándékot, megjelölve a választott támogatói fokozatot és 
megadva a szerződéshez szüksége céges adatokat is. 
Ezen kívül várjuk a cég rövid, max. 500 karakter terjedelmű bemutatkozó szövegét magyar és angol 
nyelven, valamint egy vektoros logót print és webes felhasználáshoz. 
 
További kérdések felmerülése esetén szívesen állunk rendelkezésre: 
csejdy.virag@mnm.hu  
ommik@mnm.hu  
vagy telefonon: 06-1-327-7700/598 
 
Az OMMIK csapata 
 
Budapest, 2018.10.1. 
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