P+F – azaz - Print+Finishing konferencia 2014
a PNYME Nyomdaipari Szakosztálya szervezésében.
2014. szeptember 25-26. Mád (Tokaj régió), Mádi Kúria Hotel és Rendezvényközpont***
3909 Mád, Rákóczi Ferenc u. 48. / www.madikuria.hu / GPS: 48.194370000437 - 21.27909064929077

Mád, a Tokaj- hegyaljai borászat egyik központjának számító, nagy múltra visszatekintő település.
Tokaj-hegyalja kapujában festői és csendes környezetben fekszik. A szakmai konferencia helyszíne
az elegáns, 21-edik századi technikával felszerelt Mádi Kúria Hotel*** amely tapasztalt
munkatársaival, és kitűnő csapatával fogadja a Tokaj-Hegyaljára látogatókat.

A KONFERENCIA TERVEZETT PROGRAMJA:
2014. SZEPTEMBER 25. CSÜTÖRTÖK
10:00-12:00

ÉRKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ MÁDON A KÚRIA HOTELBAN

11:30-13:30

Ebéd a Kúria Hotel éttermében (A Tállyán megszállóknak az Oroszlános Borhotelban)

14:00-18:30

KONFERENCIA-ELŐADÁSOK a Mádi Kúria Konferenciatermében
(Az idegen nyelvű előadásokat tolmácsolják)

Az előadások címei munkacímek, pontosítás alatt és a sorrend nem végleges!
KÖSZÖNTŐ, BEVEZETŐ
Schmidt Dániel PNYME szakosztályelnök.
CÍMKEGYÁRTÁS ÉS ALAPANYAGAI
Külföldi előadó – Rotatek/Prosystem Print Kft.
A MINŐSÉGI ÉS EGYBEN ÉRTÉKNÖVELT DOBOZ GYÁRTÁSA
Hemle János – Printmanager Kft.
FELÜLETNEMESÍTÉS ÉS DOBOZKÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK
Martini Hempel – KAMA GmbH
MINŐSÉGI TERMÉK, IGÉNYES CSOMAGOLÁS, IGÉNYES SEGÉDANYAGOK
Béta-Roll Hengergumizó Zrt. előadója
MARKETING HATÁSOK A CÉLSZEMÉLYEK OLDALÁRÓL NÉZVE
Szabó Szabolcs – Grimex Kft.
MIT TEHET A NYOMDAIPAR ÉLETÜNK MEGÉDESÍTÉSÉÉRT
Szerencsi Bonbon Kft. előadója
MŰHELYTITKOK A GRAFIKAI TERVEZÉSRŐL (címke, doboz)
Gyakorló tervező grafikus
HOZZÁSZÓLÁSOK, VITA AZ ELHANGZOTTAKRÓL
(Közben kb. 16:00-16:30 KÁVÉSZÜNET)
18:30-20:00

TRANSZFER, MAJD BORMARKETING PREZENTÁCIÓ BORKÓSTOLÓVAL ÉS PINCELÁTOGATÁSSAL
TARCALON A BASILICUS BORKULTÚRA KÖZPONTBAN VINCELLÉR VEZETÉSÉVEL.
TRANSZFER VISSZA MÁDRA ILLETVE TÁLLYÁRA.

20:30-

BANKETT VACSORA MÁDON A KÚRIA HOTEL RENDEZVÉNYTERMÉBEN

2014. SZEPTEMBER 26. PÉNTEK
-10:30

Utazás egyénileg Szerencsre, találkozó a Szerencsi Bonbon Kft. parkolójában
NYOMDATERMÉKEK A FELHASZNÁLÓKNÁL – IGÉNYEK ÉS ELVÁRÁSOK
SZAKMAI BEMUTATÓ SZERENCSEN A CSOKOLÁDÉGYÁRBAN.
+ fakultatív lehetőség (2.500 Ft/fő) a hagyományos és speciális szerencsi
bonbonkészítési technológia kipróbálása. Az elkészült saját gyártású
bonbonok (kb. 200 gramm) elvihetőek.

12:00 –

Ebéd Szerencsen, hazautazás

ÁRAK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
Extra kedvezmény! Mindazok, akik jelentkezésüket szeptember 15. hétfő délig leadják, 1.000 Ft/fő
kedvezményt kapnak a meghirdetés szerinti nettó részvételi díjakból! (A kedvezmény csak az első
napi illetve a teljes program részvételi díjakra vonatkozik)
Részvételi díjak
Teljes ár

teljes
program

csak 1. nap*

Bankett

csak 2. nap

29.800 + ÁFA

19.500 + ÁFA

11 500 + ÁFA

7. 000 + ÁFA

Kedvezményes részvételi díjak
Jogi tag képviselőjének

26.500 + ÁFA

17.000 + ÁFA

9.500 + ÁFA

5.400 + ÁFA

Sajtó képviselőinek**

10.400 + ÁFA

ingyenes

7 200 + ÁFA

3.200 + ÁFA

Részvételi díjból étkezési
költség rész***:

14.900 + ÁFA

4.500 + ÁFA

7.200 + ÁFA

3 200 + ÁFA

*) A bankett díját már nem tartalmazza
**) "Sajtó" részvételi díjat (médiumonként 1 fő) akkor számlázunk, ha legkésőbb az akkreditáló lap következő
megjelenésekor értékelhető terjedelmű és színvonalon megírt cikk jelenik meg a konferenciáról!
***) A részvételi díj az étkezések utáni adóterheket nem tartalmazza, ezért a számlánkban az étkezés költségét külön
soron hozzuk.

Szállás árak Ft/Fő/éj

2Á elhelyezéssel

1Á felár

Mádi Kúria Hotel www.madikuria.hu

7.200 + ÁFA

3.500 + ÁFA

Oroszlános Borhotel, Tállya www.oroszlanos.hu

7.800 + ÁFA

3.000 + ÁFA

Bártfai Udvarház, Tállya www.bartfaiudvarhaz.hu

7.800 + ÁFA

3.000 + ÁFA

A szobaárak tartalmazzák a büféreggelit, a helyi idegenforgalmi adót (IFA) és a hotelek wellness
részlegeinek díjtalan használatát. A parkolás a konferencia résztvevőinek mindenhol ingyenes.
Aki már szerdára is kéri a szállást illetve a hétvégére is maradna, azok a plusz éjszakákat is ezeken a
kedvezményes szobaárakon foglalhatják. Az ilyen igényt kérjük külön telefonon egyeztetni!
A konferencia és bankett-helyszín a Mádi Kúria Hotel.
Szobafoglalások a jelentkezések sorrendjében! Az előadások előtt és este, illetve a bankett után, ingyenes
transzfert biztosítunk a Tállyán alvóknak!
Egy cégtől több résztvevő esetén kedvezmények a részvételi díjból:
2. személy -10%,
3. és minden további személy -15%
Kiállítás, termékbemutató stb. lehetősége a konferencia helyszínén: 50e Ft+ÁFA
Jelentkezések lehetőleg on-line a honlapon (www.pnyme.hu) vagy a mellékelt jelentkezési lap
felhasználásával PDF-ben a titkarsag@pnyme.hu címre vagy faxon (780 6460).

Csak az on-line vagy az írásban leadott és pontos adatokat tartalmazó jelentkezéseket tekintjük
érvényesnek. A szállodaigények kielégítése a beérkezés sorrendjében, de azonos napon érkezett
jelentkezéseknél tagjainkat előnyben részesítjük.
Az On-line jelentkezésről azonnal megkapják a visszaigazolást. A jelentkezési lapon történő jelentkezéseket
a lapon megadott ügyintézőnek küldött E-mailben igazoljuk vissza. A részvételi díjakat kiszámlázzuk.
A szimpóziumon részvétel feltétele, hogy a kiszámlázott részvételi díjakat a szimpóziumig megkapjuk, illetve
- előzetes bejelentés mellett - bankkártyával vagy készpénzzel a helyszínen kifizessék.

Jelentkezési határidő: azonnal, de legkésőbb szeptember 22. hétfő
Kötbérmentes lemondás szeptember 22-ig lehetséges. Ezt követően a szállásárakat 100%-ban ki kell fizetni!l

További felvilágosítás: szervezési kérdésekben a titkárság (Fodor Erzsébet 1-783 0347, 30-632 3344), a
szakmai tartalommal kapcsolatban Schmidt Dániel (30-236 3690) a nyomdaipari szakosztály elnöke.

Régóta tudjuk, nincs haszontalan vagy felesleges információ! A gazdasági környezet nem lett
kedvezőbb. Minden lehetőséget ki kell használni, minden alkalmat meg kell ragadni a
tájékozódásra! Ilyen az idei nyomtatás és kötészet/feldolgozás szimpózium is.
Reméljük Ön is ott lesz, és munkatársai is minél nagyobb számban részt tudnak venni!

Jelentkezési lap – Print+Finishing 2014
Cég neve és címe: ........................................................................................................................................
Ügyintéző neve, telefon/faxszám …….…………………………………………………..………….………………………………………

E-mail !!! …………………….………………………………..……………………………………………………………………………………
(A visszaigazolást is erre a címre küldjük!)

Bártfai
Udvarház

Borhotel
Tállya

Elhelyezés
Kúria Hotel
Mád

Csak 2. nap

Csak bankett

Csak első nap

Résztvevő(k) n eve

Teljes
program

P+F ko nferencia 2014. szeptember 25-26. Mád

1Á

2Á

A számlafizető cég adatai (számlára kerülő címzés) A számlázáshoz kérjük a számlacímzett
adószámát is megadni!
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….
A számlát

átutalással teljesítjük legkésőbb a rendezvényig
a helyszínen fizetünk bankkártyával / készpénzzel (megfelelőt kérjük aláhúzni)

A részvétellel járó költségeket és a számla határidőre történő kifizetését vállaljuk.
A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után!
Dátum: 2014. szeptember 05.
Joghatályos aláírás

