
A POZI.IO, A LUNAR INKUBÁTOR PROGRAM ÉS A TŐKEPORTÁL BEMUTATJA:

ÖKOSZISZTÉMA FESZTIVÁL
2022.10.12 14:00 – 24:00, A38



Mi az 

Ökoszisztéma

Fesztivál?

A hazai startup világnak szervezett hibrid esemény, 
ahol minden szereplő számít.

Összehozzuk a magyar startup ökoszisztéma 
szereplőit, hogy személyesen is megvitassuk a 
húsbavágó és aktuális kérdéseket, amelyek 
alapján cselekvéseket határozunk meg.

Az eseményen a startup életutat végigkísérő
panelbeszélgetések és előadások váltják 
egymást, a végén levonjuk a konklúziókat és 
egy buli keretein belül lehetőséget adunk 
mindenkinek a lazításra, ismerkedésre és az új 
kapcsolatok elmélyítésére.
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Hol, mikor, 

hogyan? Helyszín: A38 

Dátum: 2022.október 12  14:00-24:00

Tervezett helyszíni létszám: 110 fő  

Tervezett stream közönség: 150 fő

Az esemény nyelve: angol
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Kövesd az www.okoszisztemafesztival.hu-t a 

folyamatosan frissülő információkért.

Kérdésed van és nem találod rá a választ?

Vedd fel velünk a kapcsolatot a 

hello@okoszisztemafesztival.hu címen keresztül!

http://okoszisztemafesztival.hu/
mailto:hello@okoszisztemafesztival.hu


The structure of the event
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o 1. What makes a good idea and a good
team? HR and beyond

o 2. How to sell your product? - Relationship
with your first customers and investors

o 3. Growing pains: from launching to
scaleing, or from 0 to 1 and from 1 to 10

o 4. Exit: The art of making it and letting it
go

o 5. KANAPÉ panel by Tokeportal: takeways
and to do’s in order to create and sustain
a globally competitive startup ecosystem

o 6. Q&A

o 14:00: Registration

o 14: 15: Opening speech -

organizers

o Keynote speech I

o Keynote speech II.

o Summary speech from the

organizers

o Q&A

Presentations

From 2:15 pm to 3pm

Panels – with leading

industry experts

From 3pm

Community

From 8 pm to midnight

Our goal is to build a strong community

in the Hungarian Startup Ecosystem.

Reach out and fill in our survey here:

https://forms.gle/SzFm6SLY8UYKMFmFA

Then we will close the event with a 

huge Party!! Only for registered

participants who are there from 2pm.

Registration fee: HUF 2990.-

https://forms.gle/SzFm6SLY8UYKMFmFA


Nem csak 

menő  

startupoknak!

Az Ökoszisztéma Fesztivál nem csak az aktuálisan 
menő startupoknak szól, hanem mindenkinek, aki az 
ökoszisztéma tagja: például befektetők, mentorok és állami 
döntéshozók, induló startupok, innovátorok.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy minden érintett 
képviseltesse magát, hiszen közös érdek a szektor fejlődése!
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Kézzelfogható eredmény 

és cselekvési terv
Célunk, hogy valós és kézzelfogható eredménye legyen az 

eseménynek: egy felhívás és konkrét cselekvési terv, hogy ne 

csak egy újabb networking esemény legyen!

Fontos számunkra, hogy az ökoszisztéma fejlődjön, 
így a jelenlegi kihívásokat feltárva keressük a 
fejlődési lehetőségeket régiós jó példákat is 
bevonva!

A kézzelfogható eredmény egy dokumentum, 
amit a szervezők közösen állítanak össze az 
eseményen elhangzott fejlesztési javaslatok
alapján és küldenek ki a startup ökoszisztéma releváns 
szereplőinek és döntéshozóinak.
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Nem csak a 
jegyet

érdemes 
megvenni!

Egy olyan célközönséget érsz  

el, amely releváns számodra. 

Megjelenéseddel a startup-

ökoszisztéma éllovasaként  

pozícionálhatod magad.

Brand awareness

.. akár… Befektetési 

lehetőség

Megismerkedhetsz a Tőkeportál  

kampányaival is, és különböző  

befektetési kedvezményeket  

zsebelhetsz be a helyszínen.

Fejlődés

Hozzájárulhatsz a magyar  

startup ökoszisztéma kihívásainak 

feltárásához és elősegítheted 

fejlődését.
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B2B

Üzletileg fontos kapcsolatokat  
építhetsz jelenléteddel, illetve  
igény esetén segítünk elérni az  
előre kiszemelt kontaktokat is.



Szervezők
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A Lunar Program egy 12 hónapos startup

inkubátor & pre-akcelerátor program

amely támogatja a vállalkozókat az

alapítótársak megtalálásától a seed

befektetés megszerzéséig.

A startup platform, ahol az ötletek és az

emberek találkoznak. A hely, ahol

validálhatod az ötletedet, csapatot

építhetsz, fejlesztheted a startupodat,

pályázhatsz versenyekre és befektetőket

találhatsz.

A Tőkeportál az első hazai részvénycélú

közösségi finanszírozási szolgáltató, a

kezdő, kis- és középvállalkozások

befektetési lehetőségeit bemutató piactér.

Célunk a világszerte virágzó közösségi

finanszírozási (crowdfunding) kultúra

hazai megteremtése.

www.tokeportal.com www.lunarprogram.eu www.pozi.io

TŐKEPORTÁL LUNAR INKUBÁTOR 
PROGRAM

POZI.IO

http://www.tokeportal.com/
http://www.lunarprogram.eu/
http://www.pozi.io/


Szponzori csomag I.
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Megjelenések az 
előkommunikációban

Megjelenések a 
helyszínen

Megjelenések az 
utókommunikációban

Csomag díja: 250 000 Ft

● Logó elhelyezése az esemény előtt 

küldött hírlevélben (esemény 

hírlevél feliratkozók)

● Logó elhelyezése az esemény 

oldalán a partnereknél

● Delegált szakmai vendég fotójának, 

nevének és titulusának feltüntetése 

az esemény oldalán az előadóknál 

és a Facebook eseménynél

● Szünetekben reklámanyag 

levetítése a helyszínen és a 

streamben is

● Kiállítási lehetőség egy hostess pulttal 

és egy roll-uppal

● Az egyik panelbeszélgetésbe delegált 

előadó részvétele

● Vizuális anyagokon logó megjelenítés

● Goodie bag-be promó ajándék/termék 

és brossúra/kupon elhelyezése (max. 

A4-es méretben)

● 2 db tiszteletjegy

● Logó elhelyezése az esemény után 

résztvevőknek küldött follow-up e-

mailben

● Logó elhelyezése az összefoglaló 

dokumentációban



Szponzori csomag II.
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Megjelenések az 
előkommunikációban

Megjelenések a 
helyszínen

Megjelenések az 
utókommunikációban

Csomag díja: 500 000 Ft

● Logó elhelyezése az esemény előtt 

küldött hírlevélben (esemény 

hírlevél feliratkozók)

● Logó elhelyezése az esemény 

oldalán a partnereknél

● Delegált szakmai vendég fotójának, 

nevének és titulusának feltüntetése 

az esemény oldalán az előadóknál 

és a Facebook eseménynél

● Szünetekben reklámanyag levetítése a 

helyszínen és a streamben is

● Panel beszélgetés egy delegálttal

● Kiállítási lehetőség egy hostess pulttal 

és egy roll-uppal

● Vizuális anyagokon logó megjelenítés

● Goodie bag-be promó ajándék/termék 

és brossúra/kupon elhelyezése (max. 

A4-es méretben)

● 5 db VIP jegy

● Logó elhelyezése az esemény után 

résztvevőknek küldött follow-up e-

mailben

● Logó elhelyezése az összefoglaló 

dokumentációban



Főtámogatói csomag
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Megjelenések az 
előkommunikációban

Megjelenések a 
helyszínen

Megjelenések az 
utókommunikációban

Csomag díja: 1 500 000 Ft

● Név megjelenítése az esemény 

nevében

● Logó elhelyezése az esemény előtt 

küldött hírlevélben (esemény 

hírlevél feliratkozók)

● Logó elhelyezése az esemény 

oldalán a partnereknél

● Delegált szakmai vendég fotójának, 

nevének és titulusának feltüntetése 

az esemény oldalán az előadóknál 

és a Facebook eseménynél

● Szünetekben reklámanyag levetítése a 

helyszínen és a streamben is

● Keynote előadás vagy panel 

beszélgetés egy delegált előadóval 

● Kiállítási lehetőség egy hostess pulttal 

és egy roll-uppal

● Vizuális anyagokon logó megjelenítés

● Goodie bag-be promó ajándék/termék 

és brossúra/kupon elhelyezése (max. 

A4-es méretben)

● 5 db tiszteletjegy

● 5 db VIP jegy

● Logó elhelyezése az esemény után 

résztvevőknek küldött follow-up e-

mailben

● Logó elhelyezése az összefoglaló 

dokumentációban



TARTS VELÜNK!

Helyszín: A38

Dátum: 2022.október 12 14:00 - 24:00

Kapcsolat:  

hello@okoszisztemafesztival.hu

További információk:
okoszisztemafesztival.hu

Partneri jelentkezés:  

https://forms.gle/vCTvhbetHvUw5Kcj6

mailto:hello@tokeportal.hu
http://www.okoszisztemafesztival.hu
https://forms.gle/vCTvhbetHvUw5Kcj6

