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Számos innovatív tervünk van, melynek megvalósításához keressük értékes támogatóinkat. A
támogatást nem ingyen kérjük: az egyes projektek után olvashatóak az általunk tervezett
szponzorációs csomagok, amelyeket szponzori felajánlások (természetbeni vagy anyagi juttatás) esetén
nyújtani tudunk.

 

I. KIEMELT SZAKMAI PROJEKTEK
A.) Cél: „TOPSecretary“ -avagy a felsővezetői asszisztencia kulisszatitkai-c.

kézikönyv
 

Támogatás felhasználása: könyv megjelentetése, 1.500 tervezett
példányszámban és online formában: a könyv szerzőjének, lektorainak

tiszteletdíja, szerkesztés, tördelés, nyomtatás, terjesztés.
Projekt időtartam: 1 év

Projekt egészének értéke: 3.700.000 Ft (részben is támogatható cél)
Felhasználás időtartama: 1 év

Ellenérték: I. számú „Kiemelt Támogatói“ csomag tartalma
 

B.) Cél:„Az Év Menedzserasszisztense Díj” megalapítása és
kapcsolódó gálarendezvény megvalósítása

 
Támogatás felhasználása: Évente 1 alkalommal a legkiválóbb menedzserasszisztensek
díjazása és kapcsolódó rendezvény költsége kb. 150 főre; sajtótájékoztató szervezése

Projekt időtartam: 1 év
Projektek egészének értéke: 3.000.000 Ft  / projekt (részben is támogatható cél)

Felhasználás időtartama: 1 év
Ellenérték: I. számú „Kiemelt Támogatói“ csomag tartalma 

 
 

II. SZAKMAI PROJEKT
Cél:    Kihelyezett képzések, tréningek megvalósítása országos szinten

 
Támogatás felhasználása: 1 éves

országos, kihelyezett képzés kapcsán helyszínek bérleti díja, logisztikai költségek, előadók díjazása,
max.10 alkalommal

Projektek időtartam: 1 év
Projekt értéke: 2.000.000 Ft / projekt (részben is támogatható cél)

Felhasználás időtartama: 1 év
Ellenérték: II. számú „Prémium Támogatói” csomag tartalma
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III. OPERATÍV MŰKÖDÉS PROJEKT
 

A.) Cél: az egyesület alapvető működési feltételeinek támogatása
 

Támogatás felhasználása: irodahelység
bérlése, kommunikációs eszközök biztosítása stb.

Projekt időtartam: 1 év
Projekt egészének értéke: 1.800.000 Ft /év

 (részben
is támogatható cél)

Felhasználás időtartama: 1 év
Ellenérték: III. számú „Támogatói” csomag tartalma

 
B.) Cél: tagdíj átvállalása munkatársak részére

 
Támogatás felhasználása: személyre szóló tagsági viszony 1 év időtartamra

Projekt időtartam: 1 év
Projekt egészének értéke: személyenként 24.000 Ft/év

Felhasználás időtartama: 1 év
Ellenérték: III. számú „Támogatói” csomag tartalma



 
I. KIEMELT TÁMOGATÓI CSOMAG TARTALMA

 
� 1 alkalommal, 1 napos térítésmentesen kihelyezett oktatás/tréning belső munkatársak részére a
támogató partner által biztosított helyszínen és technikai eszközökkel 20 főig az alábbi témákban:

„Üzleti, állami és diplomáciai protokoll” /vagy „Nemzetközi protokoll” /vagy „Menedzserasszisztencia
felsőfokon”/ vagy „Rendezvényszervezés”.

 
� támogató által delegált 3 fő részvételi lehetősége 1 éven keresztül a havonta rendezett szakmai

napjainkon 
� 1 éven keresztül „Kiemelt Támogató” minőségben történő megjelenés az Egyesület közösségi oldalain;

marketing célú anyagain és saját rendezvényein,   
� szóróanyagok és roll-up elhelyezésének lehetősége az Egyesület saját szervezésű rendezvényein 1

éven keresztül (képzések, szemináriumok, partnertalálkozók, workshopok stb.)
� rugalmasság a további, a támogató által megfogalmazott igények kapcsán

 
 

II. PRÉMIUM TÁMOGATÓI CSOMAG TARTALMA
 

� támogató által delegált 2 fő részvételi lehetősége 1 éven keresztül a havonta rendezett szakmai
napjainkon 

� 1 éven keresztül „Prémium Szakmai Támogató” minőségben történő megjelenés az Egyesület
közösségi oldalain; marketing célú anyagain és saját rendezvényein 

� szóróanyagok és roll-up elhelyezésének lehetősége az Egyesület saját szervezésű rendezvényein 1
éven keresztül (képzések, szemináriumok, partnertalálkozók, workshopok stb.)
� rugalmasság a további, a támogató által megfogalmazott igények kapcsán

 
 

III. TÁMOGATÓI CSOMAG TARTALMA
 
 

� támogatók által delegált 1 fő részvételi lehetősége 1 éven keresztül a havonta rendezett szakmai
napjainkon 

� 1 éven keresztül „Támogató” minőségben történő megjelenés az Egyesület közösségi oldalain; az
Egyesület marketing célú anyagain és saját rendezvényein, 

� szóróanyagok és roll-up elhelyezésének lehetősége az Egyesület saját szervezésű rendezvényein 1
éven keresztül keresztül (képzések, szemináriumok, partnertalálkozók, workshopok stb.) 

� rugalmasság a további, a támogató által megfogalmazott igények kapcsán
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