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Mottó: a drupa a nyomdaipar valódi* kincsesbányája
(* ez nem virtuális!)
Mindig fokozott figyelem övezi az év legnagyobb szakmai rendezvényét a PNYME
Vándorgyűlését, amit az előzetes meghirdetéseknek megfelelően idén ismét a több korábbi
rendezvényünkhöz is kiváló feltételeket biztosító Sarlóspuszta Club Hotelben rendezünk .
A vándorgyűlés szakmai előadásai már a 2016-os drupa (2016. május 31. – június 10.)
jegyében elsősorban a szakmáinkban várható trendekről, a fejlődési irányokról szólnak, de
szokás szerint a vándorgyűlés kiemelkedő programja az üzemlátogatás.
A Mizsepack nyomda egy rendkívüli fejlődési folyamat után az ország élelmiszerfeldolgozó
iparának egyik legfejlettebb és legfontosabb kiszolgálója. Tulajdonos ügyvezetője joggal lehet
büszke az életművére, amit most örömmel mutat be a szakmai közösségnek.
Az MHK Közlönynyomda a szűkülő hazai rotációs ofszet-nyomtatás egyik meghatározó
szereplője. A heat-set technológiának már a látványa is lenyűgöző, különösen, akik már a
digitális technológiákon szocializálódtak…
A két – egyébként szomszédos nyomda – megtekintése mindenkinek rendkívüli szakmai
élményt ígér!
A vándorgyűlés díszvendége és fő előadója Sabine Geldermann drupa igazgató! Nem csak a
drupa rendkívül gazdag programjáról ad majd részletes tájékoztatást, hanem a világon
egyedülálló módon végig részt vesz a vándorgyűlésünkön! Így az esti bankett oldottabb
hangulatában olyan témák is szóba kerülhetnek a világ nyomdaipari trendjeiről, amire egy
előadás szigorúbb keretei között nem mindig adódik alkalom rákérdezni.
Hozzák el megrendelőiket is! A drupára feltétlen, de a vándorgyűlésre is. Nem árt nekik
sem, ha szagolnak egy kis nyomdai levegőt.
A részvételi díjak idén is az egyesület rendezvényeinél megszokott nagyon kedvező és évek óta
változatlan árszínvonalon!

Vándorgyűlés 2015 - rendkívüli lehetőségek. Éljenek vele!
Várjuk jelentkezéseiket, használják ki a kedvezményes lehetőségeket! Üdvözlettel,

Pesti Sándor sk
Ügyvezető igazgató

PNYME Vándorgyűlés 2015 - Tervezett programja
2015. Szeptember 24. csütörtök
Délelőtt:

Érkezés, regisztráció Sarlóspusztán, a Club Hotelben, ebéd

14:00 – 19:00 Plenáris ülés a hotel konferenciatermeiben 1 kávészünettel
Bemutatkoznak a házigazdák
Mizsepack Kft.,
MHK Közlönynyomda
A jövő érintése, drupa 2016 - Sabine Geldermann drupa igazgató prezentációja
Hozzuk ki belőle amit csak lehet! Magyarok a drupán – Pesti Sándor
A drupák legnagyobb, meghatározó kiállítóinak prezentációi (Egyeztetések
alatt)
Amennyiben a szakmai előadások mennyisége szükségessé teszi, akkor pár
előadás péntek kora délelőtt, a nyomdalátogatások előtt kerülhet sorra.
A program további részletei a honlapunkon lesznek folyamatosan elérhetőek.
20:30-tól

Bankett, baráti találkozó

2015. Szeptember 25. péntek
Délelőtt:

Üzemlátogatások Lajosmizsén a Mizsepack és a MHK Közlöny Nyomdában,
Ebéd

Kedvezményes jelentkezési határidő: augusztus 31. hétfő
*) A bankett díját már nem tartalmazza
**) A részvételi díjról csak a tag nevére szóló számlát tudunk kiállítani!
***) "Sajtó" részvételi díjat – kiadványonként 1 fő - akkor számlázunk, ha a következő
megjelenéskor értékelhető terjedelmű és színvonalon megírt cikk jelenik meg!
****) A részvételi díj az étkezések költségét igen, de az adóterheit nem tartalmazza, ezért a
számlánkban az étkezés költségét külön soron hozzuk.

A VÁNDORGYŰLÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KIÁLLÍTÁS, TERMÉKBEMUTATÓ LEHETŐSÉGE
A JOGI TAGSÁGGAL NEM RENDELKEZŐ CÉGEKNEK 50.000 FT+ÁFA.
Legkésőbb 2015. augusztus 31-én leadott jelentkezéseknél érvényes
extra kedvezményes árak

teljes
program

csak 1. nap*

Bankett

1. és 2.
nap
bankett
nélkül

Teljes ár

34 000

18 000

12 000

23 000

17 000

Kedvezményes árak Jogi tag
képviselőjének és egyéni
tagjainknak**

26 000

14 000

10 000

18 000

14 000

Sajtójegy***

12 000

100

7 500

100

7 500

Részvételi díjból étkezési
költség rész****

12 000

4 500

7 500

5 500

8 500

PNYME Vándorgyűlés 2015
részvételi díjak
(Ft + ÁFA/fő)

Bankett és
2. nap

Részvételi díjak 2015. augusztus 31. utáni jelentkezéseknél
teljes
program

csak 1. nap*

Bankett

1. és 2.
nap
bankett
nélkül

Teljes ár

37 000

20 000

12 000

25 000

17 000

Kedvezményes árak Jogi tag
képviselőjének és egyéni
tagjainknak**

29 000

16 000

10 000

20 000

14 000

Sajtójegy***

12 000

100

7 500

9 800

1 000

Részvételi díjból étkezési
költség rész****

12 000

4 500

7 500

5 500

8 500

PNYME Vándorgyűlés 2015
részvételi díjak
(Ft + ÁFA/fő)

Szálláslehetőségek és árak*
(Ft/fő/éj + ÁFA)

Bankett és
2. nap

2Á elhelyezéssel

1Á elhelyezéssel

SARLÓSPUSZTA CLUB HOTEL augusztus 31-ig leadott
foglalással

7 500

10 500

SARLÓSPUSZTA CLUB HOTEL szeptember 1-től leadott
foglalás esetén

8 000

11 000

•

A szobaárak tartalmazzák a büféreggelit és az IFA-t. továbbá a hotel kényelmi
szolgáltatásainak (wellness, snooker, stb.) a használatát. A parkolás ingyenes.

•

A jelentkezéseket lehetőleg on-line a honlapunkon www.pnyme.hu illetve a mellékelt
jelentkezési lap felhasználásával PDF-ben a titkarsag@pnyme.hu címre, vagy faxon a 7806460 számra kérjük.
Csak az on-line vagy az írásban leadott és pontos adatokat tartalmazó jelentkezéseket
tekintjük érvényesnek. Az előzetes telefonos egyeztetéssel megbeszélteket legkésőbb
másnap kérjük írásban megerősíteni, különben a foglalásokat nem tudjuk garantálni és
ebből eredően semmilyen reklamációt nem fogadunk el!

•

•

•

•

A szállodaigények kielégítése a beérkezés sorrendjében, de azonos napon érkezett
jelentkezéseknél tagjainkat előnyben részesítjük! Tekintettel a helyben limitált
szálláshelyekre, feltétlen előnyt élveznek a kétágyas elhelyezést igénylők!
Akinek a Sarlóspuszta Clubhotelben már nem tudunk szállást biztosítani, azoknak a közeli
Varga Tanyán tudunk szobákat foglalni, ahová a banketthez igazodóan transzfert
biztosítunk.
Az On-line jelentkezésről azonnal megkapják a visszaigazolást. A jelentkezési lapon
történő jelentkezéseket a megadott ügyintézőnek küldött E-mailben igazoljuk vissza. A
részvételi díjakat kiszámlázzuk. A részvétel feltétele, hogy a kiszámlázott részvételi díjakat
legkésőbb a vándorgyűlésig átutalják illetve - előzetes bejelentés mellett - bankkártyával
vagy készpénzzel a helyszínen kifizessék.

Kötbérmentes lemondás szeptember 10-ig lehetséges. Szeptember 18-ig történő lemondásnál
a szobaár 50 %-át kell kifizetni. Szeptember 18 után már nincs mód a kötbérmentes
lemondásra, a szállás és étkezési költségek 100%-át kell kifizetni!

