
A tehetség 
lehetőség! 



Budapest +  
egyetemi városok 
1200+ résztvevő 

tehetségtörténetek 
inspiráló 

gondolatok 



Budapest – november 5. 
Dunaújváros – november 10. 
Győr – november 12. 
Debrecen – november 17. 
Szeged – november 20. 
Pécs – november 30. 



A TALENT 
n Tehetségfórum a fiatal tehetségek gondolatai számára teremt 

megmutatkozási lehetőséget. Hisszük, hogy a tehetségek találkozásával 
gondolataik, lehetőségeik nem egyszerűen összeadódnak, hanem 
megsokszorozódnak, hatványokra emelkednek. Ezt fejezi ki a Tehetségfórum 
elnevezése. 
 
A TALENT n Tehetségfórum hat helyszínen az ország több felsőoktatási 
intézményével közösen valósul meg. A cél, hogy minél több fiatalt érjünk el 
közvetlenül az ország vidéki városaiban. 

Résztvevők 
1000-1200 fiatal tehetség és tehetséggondozással foglakozó pedagógus 
                      előzetes regisztráció alapján (ingyenes részvétel) 
 
Előadók 
fiatal tehetségek, mentorok és tehetséggondozási szakemberek 
kiteljesedett, befutott tehetségek 



1. Megjelenés kiemelt támogatóként 
valamennyi kereskedelmi 
kommunikációs felületen 

2. TALENTn.hu Tehetségfórum 
weboldalán a támogatói felületen 

3. Reklámszpottal a Tehetségfórum 
előadások közötti szünetekben a 
helyszínen (5 egyetemi helyszínen) 

4. A Tehetségfórum elektronikus 
programfüzetében 

5. A kiállítótérben standdal (igény 
szerint) 

6. Szektorkizárólagosság 

 

Kiemelt támogatói státusz 
5 millió forint + áfa 

Legyen a tehetségek 
kiemelt támogatója! 



Rendezvény célcsoport: 
• 16-25 éves fiatal tehetségek  

 
Sajtókommunikációs célcsoport 
• tehetségfejlesztésben, tehetségsegítésben aktív szakemberek 
• HR szakemberek, üzleti döntéshozók 
• a tehetséggondozás ügyére fogékony nyilvánosság 
 
Online kampány 
• TALENT n Tehetségfórum weboldal 
• facebook kampány (az 50 tehetség rajongói oldalán) + google kampány 
• lokális médiumok (rádió, sajtó, online, oktatási intézményi eszközök, hök) 
• PR kampány (oktatási, szakmai  és online sajtófókusz) 
 
Direkt Mail és eDM kampány 
1000 mail fiatal tehetségeknek (16-25 év között) 
1000 mail tehetségpontok vezetőinek 
1000 mail közép és felsőoktatási intézmény vezetőknek 
  300 mail tudományos és művészeti szervezeteknek, sportegyesületeknek 



Szakmai partnerek 

A TALENT 
n Tehetségfórum 

a La femme 50 tehetséges magyar fiatal program 
partnerrendezvénye 



1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. 
Telefon (1) 799 1400 Fax (1) 799 1401 
talentn@lafemme.hu  |  www.talentn.hu 
 

Köszönjük a figyelmet! 



Szerzői jogok 

Jelen ajánlati dokumentumban közölt minden tartalom a Silver Kiadó Kft. szellemi alkotása és egyben tulajdona. 
Az ajánlatban található koncepciótervek, megoldások, írások szerzői jogvédelem alatt állnak! Azok másolása, 
sokszorosítása, adathordozóra történő másolása, küldése vagy azon való tárolása a szerző előzetes írásbeli 
engedélyéhez kötött! 

 

Az ajánlat tárgyát képező, a TALENTn Tehetségfórumhoz és az 50 tehetséges magyar fiatal programhoz 
kapcsolódó javaslatok, ötletek, megoldások a lehető legtágabb értelemben vett szervezési, műszaki, árazási 
megoldásai és módszerei, valamint az ezeket leíró dokumentumok, vizuális és grafikai megoldások a Silver Kiadó 
kizárólagos tulajdonát képezik. 

 

Minden jog fenntartva!  

©2013-2015 Silver Kiadó Kft. 


