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„A Kutatók Éjszakája Európa
legnagyobb tudománynépszerűsítő

ünnepe, amely rengeteg fiatalt
inspirál tudományos és innovációs

karrierre.” 

dr. Kardon Béla
a Kutatók Éjszakája
főszervezője



A Kutatók Éjszakáját 2022-ben 18. alkalommal
rendezik meg, és évről évre egyre nagyobb
népszerűségnek örvend.

Az eseménysorozat kicsik és nagyok számára
egyaránt izgalmas programkínálattal várja az
érdeklődőket az ország több mint 50
városában. 

Az ingyenes programokat a csatlakozó
intézmények saját vagy általuk megjelölt
helyszíneiken rendezik meg.



A Kutatók Éjszakája
számokban
50 város
165 partnerintézmény
260 helyszín
2 500 program
24 000 Facebook követő
100 000 résztvevő
550 000 honlap megtekintés
3 000 000 ember hallott róla Magyarországon

200 + sajtómegjelenés, köztük a legnagyobb
online médiában, úgy mint az Index, Origó,
444.hu vagy a Telex.



A látogatók első kézből kaphatnak
választ kérdéseikre, inspirálódnak,

gyakorlati tapasztalatokat
szereznek, példaképekkel

találkoznak.



A Kutatók Éjszakáján országszerte kinyílnak az egyetemek, 
 kutatóintézetek, múzeumok és vállalati laboratóriumok kapui. 

A helyszínek munkatársaik bevonásával fogadják az
érdeklődőket, köztük a pályaválasztás előtt álló fiatalokat is.

A főszervezők támogatásával minden helyszín egyedi
programmal készül, hogy az esemény során a közönség új
szakmákat ismerhessen meg, közelebb kerüljön a
tudományhoz és jobban megértsen összetett tudományos és
innovációs folyamatokat.

Mi történik a
Kutatók Éjszakáján?



C s a t l a k o z z o n  a  
K u t a t ó k  É j s z a k á j á h o z
2 0 2 2 - b e n  é s :

+ ismerkedjen a Z generáció, a jövő munkavállalójának    

 gondolkodásával,

+ lépjen kapcsolatba más felelősen gondolkodó

intézményekkel, akik szintén fontosnak tartják a tudomány

népszerűsítését,

+ ossza meg intézménye egyedülálló tudását minél több

érdeklődővel,

+ erősítse és reklámozza intézményi és munkáltatói

brandjét!



2022
szeptember 30 - október 1.

 

18. Kutatók Éjszakája



Megjelenési 
lehetőségek és

támogatási
csomagok

Kiemelt támogatónak 
számos megjelenési lehetőséget
biztosítunk egyedi egyeztetés alapján!



Mit nyújtunk?

- TÁMOGATÁST fogadóhelyeknek a  
  programtervezéshez, ötletekkel, 
  jógyakorlatokkal,

- KÖZVETLEN ELÉRÉST több ezer nyitott 
  és érdeklődő emberhez,

- NÉPSZERŰSÍTŐ ANYAGOKAT személyre
  szabható formátumban,

- KÖZPONTI KOMMUNIKÁCIÓT országos szinten

- REGISZTRÁCIÓKEZELÉST és 
   LOGÓ ELHELYEZÉST a központi honlapon



Főtámogató 
20 M Ft

Részvétel a Kutatók Éjszakája eseményen
A Kutatók Éjszakája fő támogatójaként való megjelenés
a szerződéskötéstől egy éven keresztül
A cég nevének feltüntetése fő támogatóként az esemény
weboldalán, hírlevélben és a rendezvényhelyszínen
A cég említése minimum 5 posztban a rendezvények
előtt a Kutatók Éjszakája social media felületein
Lehetőség inspiráló előadás (maximum 20 perces)
megtartására a célközönségnek

Kiemelt támogatónak számos megjelenési lehetőséget
biztosítunk egyedi egyeztetés alapján, többek között:

Egy 30 másodperces a célközönségre szabott promóciós
videó lejátszása minden résztvevőnek a fenti inspiráló
előadás előtt
Nyereményjáték (például kincsvadászat, kvíz)
szponzorálása, nyeremény felajánlása (például
promóciós, giveaway termékek)
Pár perces mood videó az eseményről és felhasználási
joga örökbe
Felkészítő workshop - 10 év tapasztalatával segítjük a cég
munkatársainak felkészítését 2-3 órás workshop
keretében, hogy a Kutatók Éjszakája mindenki számára
maradandó élmény legyen



Platina szintű
támogató 
10 M Ft-tól

Részvétel a Kutatók Éjszakája eseményen
A Kutatók Éjszakája Platina szintű támogatójaként való
megjelenés a szerződéskötéstől egy éven keresztül
A cég nevének feltüntetése fő támogatóként az esemény
weboldalán, hírlevélben és a rendezvényhelyszínen
A cég említése minimum 5 posztban a rendezvények
előtt a Kutatók Éjszakája social media felületein
Lehetőség inspiráló előadás (maximum 20 perces)
megtartására a célközönségnek
Egy 30 másodperces a célközönségre szabott promóciós
videó lejátszása minden résztvevőnek a fenti inspiráló
előadás előtt

Nyereményjáték (például kincsvadászat, kvíz)
szponzorálása, nyeremény felajánlása (például
promóciós, giveaway termékek)
Pár perces mood videó az eseményről és felhasználási
joga örökbe
Felkészítő workshop - 10 év tapasztalatával segítjük a cég
munkatársainak felkészítését 2-3 órás workshop
keretében, hogy a Kutatók Éjszakája mindenki számára
maradandó élmény legyen



Arany szintű 
támogató 
5 M Ft-tól

Részvétel a Kutatók Éjszakája eseményen
A Kutatók Éjszakája Arany szintű támogatójaként való
megjelenés a szerződéskötéstől egy éven keresztül
A cég nevének feltüntetése Arany szintű támogatóként
az esemény weboldalán, hírlevélben és a
rendezvényhelyszínen
A cég említése minimum 3 posztban a rendezvények
előtt a Kutatók Éjszakája social media felületein
Lehetőség inspiráló előadás (maximum 10 perces)
megtartására a célközönségnek
Egy 30 másodperces a célközönségre szabott promóciós
videó lejátszása minden résztvevőnek a fenti inspiráló
előadás előtt

Nyereményjáték (például kincsvadászat, kvíz)
szponzorálása, nyeremény felajánlása (például
promóciós, giveaway termékek)
Felkészítő workshop - 10 év tapasztalatával segítjük a cég
munkatársainak felkészítését 2-3 órás workshop
keretében, hogy a Kutatók Éjszakája mindenki számára
maradandó élmény legyen



Ezüst szintű 
támogató 
2 M Ft-tól

Részvétel a Kutatók Éjszakája eseményen
A Kutatók Éjszakája Ezüst szintű támogatójaként való
megjelenés a szerződéskötéstől egy éven keresztül
A cég nevének feltüntetése Ezüst szintű támogatóként
az esemény weboldalán, hírlevélben és a
rendezvényhelyszínen
A cég említése minimum 2 posztban a rendezvények
előtt a Kutatók Éjszakája social media felületein
Lehetőség inspiráló előadás (maximum 10 perces)
megtartására a célközönségnek
Egy 30 másodperces a célközönségre szabott promóciós
videó lejátszása minden résztvevőnek a fenti inspiráló
előadás előtt

Nyereményjáték (például kincsvadászat, kvíz)
szponzorálása, nyeremény felajánlása (például
promóciós, giveaway termékek)
Felkészítő workshop - 10 év tapasztalatával segítjük a cég
munkatársainak felkészítését 2-3 órás workshop
keretében, hogy a Kutatók Éjszakája mindenki számára
maradandó élmény legyen



Bronz szintű 
támogató 
1 M Ft-tól

Részvétel a Kutatók Éjszakája eseményen
A Kutatók Éjszakája Bronz szintű támogatójaként való
megjelenés a szerződéskötéstől egy éven keresztül
A cég nevének feltüntetése Bronz szintű támogatóként
az esemény weboldalán, hírlevélben és a
rendezvényhelyszínen
A cég említése minimum 2 posztban a rendezvények
előtt a Kutatók Éjszakája social media felületein
Lehetőség inspiráló előadás (maximum 10 perces)
megtartására a célközönségnek
Egy 30 másodperces a célközönségre szabott promóciós
videó lejátszása minden résztvevőnek a fenti inspiráló
előadás előtt



Egyéb támogató 
250 ezer Ft-tól

Logó megjelenítése a kutatokejszakaja.hu és
kutatokejszakaja.com oldalon
A Kutatók Éjszakája Egyéb támogató szintű
támogatójaként való megjelenés a szerződéskötéstől a
Kutatók Éjszakája rendezvény végéig



Kiegészítő
szolgáltatások

Programfeltöltési támogatás                                                                                 65.000 Ft

Érjen el nagyobb látogatottságot kommunikációs 

szakembereink által megírt szövegezéssel és képi világgal!

Eseményfotózás                                                                                                          140.000 Ft

Profi fotós biztosítása, aki 30 válogatott 

és retusált képet készít az eseményükről

Videó készítése                                                                                                            450.000 Ft

Profi videós kíséri végig az eseményét, és

2-3 perces hangulatvideót készít egyedi igények szerint

Felkészítő workshop                                                                                                280.000 Ft

8 év tapasztalatával segítjük a cég munkatársainak felkészítését 

2-3 órás workshop keretében, hogy a Kutatók Éjszakája mindenki 

számára maradandó élmény legyen





L É P J E N  V E L Ü N K  K A P C S O L A T B A !

Kutatók Éjszakája Alapítvány

Merza András
andras.merza@kutatokejszakaja.com
 +36 30 536 0030                                       


