
Tisztelt Hölgyem/Uram! Kedves Barátunk!

Az Ongai Kulturális Egyesület 2022 januárjában rendezi meg a XII. Quintessence 
Pálinka és Párlatversenyt, mely évek óta nem csak Magyarország, de egész Közép-Eu-

rópa legnagyobb ‒ 2006 nevezett csúcs-mintaszámmal ‒ pálinkás megmérettetésévé 
nőtte ki magát, melynek támogatásához kérjük segítségét!

Mit tudunk nyújtani cserébe a támogatásért? 

 150.000 Ft alatti támogatók:

»  A Támogatott vállalja, hogy a versenyhez kötődő műsorfüzetben (amely 500 példány-
ban jelenik meg A5-ös formátumban, 12 oldalon, négyszínnyomással), a verseny interne-
tes honlapján (http://quintessence-palinka.hu/hu/) feltünteti a támogatók között.

 150.000‒500.000 Ft közötti támogatók:

» Az 1. pontban vázoltakon felül:

» A műsorfüzetben a hirdetés maximális nagysága 3,5 x 6 cm.

» A Támogatott vállalja, hogy a verseny hivatalos honlapján, valamint sajtóanyagában, a 
pálinkaversenyen kihelyezésre kerülő támogatói fali molinón a Támogató nevét feltünteti 
a támogatók között, illetve a honlapján biztosítja a támogató URL elérhetőségét.

» A Támogatott lehetőséget biztosít a Támogató cégtől a támogatási összeg függvé-
nyében 2‒6 fő számára az ünnepélyes eredményhirdető gálán, annak VIP állófogadásán 
(Debrecen, Hotel Lycium, 2022. január 28.) a közönség díjas pálinka kiválasztásában 
való személyes és díjtalan részvételre.

 

 500.000-1.000.000 Ft közötti, kiemelt támogatók:

» Az 1‒2. pontban vázoltakon felül:

» A műsorfüzetben a hirdetés nagysága 9 x 13 cm.

» Kiemelt név megjelenítés a verseny internetes honlapján a támogatók előtt 
nagyobb betűmérettel.

» A Támogatott lehetőséget biztosít a Támogató cégtől a támogatási ösz-
szeg függvényében 6‒10 fő számára az ünnepélyes eredményhirdető gálán, 

annak VIP állófogadásán (Debrecen, Hotel Lycium, 2022. január 28.) 
a közönség díjas pálinka kiválasztásában való személyes és díjtalan 

részvételre.
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» A Támogatott lehetőséget biztosít a pálinkaverseny ünnepélyes 
eredményhirdetésén, 2022. január 28-án, Debrecen Hotel Lyciumban, 

a céget bemutató molinó, roll-up és szórólapok kihelyezésére. Az ahhoz 
szükséges reklámanyag legyártása és elhelyezése a Támogató feladata.

» Hirdetési lehetőség a Quintessence – 2022 A Pálinka Világa című kemény-
táblás könyvben, a közel 300 oldalas, színes tanulmánykötetben, mely országos 

terjesztésben kerül a könyvesboltokba. A hirdetési anyag mérete: 23 x 21 cm.

 1.000.000 Ft feletti, főtámogatók:

» Az 1‒3. pontban vázoltakon felül:

» Kiemelt hirdetési lehetőség a verseny internetes honlapján és média anyagában.

» A Támogatott lehetőséget biztosít a Támogató cégtől a támogatási összeg függvé-
nyében 10‒20 fő számára az ünnepélyes eredményhirdető gálán, annak VIP állófogadá-
sán (Debrecen, Hotel Lycium, 2022. január 28.) a közönség díjas pálinka kiválasztásában 
való személyes és díjtalan részvételre. Az egyes asztalok vendégeinek teljes körű, ételben 
és italban is egyedi, exkluzív ellátás jár, melyhez egyedi, hazavihető ajándék pálinkák, 
Quintessence pálinkáskönyvek is társulnak.

» A díjátadóban való személyes közreműködés.

» Külön megállapodás keretében meghatározott egyéb kedvezmények, hirdetési lehető-
ségek, ajándékcsomagok, ajándékpálinkák, pálinkakóstolók érvényesítése.

Várjuk visszajelzésüket!

A támogatásról a szervező Ongai Kulturális Egyesület ‒ mint közhasznú szer-
vezet ‒, igazolást állít ki, mely alapján az adomány 20%-ának megfelelő, tar-
tós adományozási szerződés keretében adott támogatás, juttatás esetében további 
20%-ának megfelelő mértékben csökkentheti az adózás előtti eredményt az adományozó. 
Lehetőség van marketing és szponzori szerződés kötésére is, ez esetben számlát állítunk ki 
a támogatás összegéről.

További sikeres és eredményes munkát kíván az Ongai Kulturális Egyesület nevében:

   
                                                                                                                Takács László

  Onga, 2021. október 20.                                               OKE elnök, versenyigazgató
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