Flexo technológiák – a legbiztosabb lábakon
A 2016-os drupa rengeteg újdonsága valóságos technológiai vihart keltett a print iparágakban.
A jelek arra utalnak, hogy az Interpack hatásai se lesznek kisebbek. A flexó visszont szinte egyenes
vonalban, töretlenül fejlődik, halad a maga útján és sorra foglalja el a stratégiai pozíciókat a nyomtatott termékeknél. Ezért az idei flexo szimpóziumunk ismét a tájékozódást, a legfrissebb eredmények és a
várható trendek megismerését, a tisztánlátást szolgálja, amihez több neves külföldi előadó és a hazai
szakemberek nyújtanak segítséget.

FLEXO SZIMPÓZIUM 2017
A vezérlő elv továbbra is a versenyképességet segítő korszerű alap- és segédanyagok, berendezések és technológiai megoldások bemutatása. Ezek mellett azonban most is minden feltétel adott lesz
az egymás közötti szakmai és üzleti információcseréhez, a kapcsolatépítésre, ápolásra és a „lazításra”
kikapcsolódásra is!
HELYSZÍNEK:
Konferencia és bankett:

Hévíz, Hunguest Hotel Panoráma*** superior

Üzemlátogatás:

Helikon Nyomda, Zalaegerszeg

IDŐPONT:

2017. február 23-24. (csütörtök-péntek)

www.hotelpanorama.hunguesthotels.hu

A SZIMPÓZIUM TERVEZETT KERETPROGRAMJA:
Február 23. csütörtök:
1030 – 1330

Regisztráció Hévizen a Panoráma Hotelban
(8380 Hévíz, Petőfi Sándor u. 9, GPS: N 46.78929 E 17.18816)

1200 – 1345
14

00

– 19

00

2030 -

ebéd a hotelban
Szakmai előadások és konzultációk a flexo nyomtatás – kiemelten a csomagolóanyag-gyártás - újdonságairól és a hazai lehetőségekről a konferenciateremben. (További részletek a honlapon az eseménynaptárban)
Bankett, baráti találkozó a hotel éttermében

Február 24. péntek:
- 1000
1000 – 1200
12

30

-tól

Utazás egyénileg Zalaegerszegre a Helikon nyomdához
Üzemlátogatás, szakmai bemutatók a nyomdában
Ebéd Zalaegerszegen, hazautazás
Jelentkezési határidő: 2017. február 10. péntek.

A Panoráma hotelben – az előadások és a bankett helyszínén - csak korlátozott számú szoba áll rendelkezésre. Ezért a szobafoglalás a jelentkezések sorrendjében történik. Azonos napon érkezett jelentkezéseknél
tagjainkat előnyben részesítjük.
Jelentkezés: on-line regisztráció a honlapunkon www.pnyme.hu illetve írásban a csatolt jelentkezési lapon.
(fax: 780 6460, mail: titkarsag@pnyme.hu) Az egyesülettel tagsági viszonyban állók és a flexo rendezvényeink törzsgárda tagjai előnyt élveznek a jelentkezések elfogadásánál. További felvilágosítás: szervezési kérdésekben a titkárság (Fodor Erzsébet 1-783 0347, 30-632 3344), a szakmai tartalommal kapcsolatban Szabó
Szabolcs (30-288 6555) a nyomdaipari szakosztály társelnöke.

BOK (korábban SYMA Csarnok) 2017. március 28-30.

FLEXO Szimpózium 2017
2017. február 23-24.
Hévíz, Panoráma Hotel
Házigazda:
Helikon Nyomda - Zalaegerszeg

Részvételi díjak (+ÁFA)
Teljes ár

teljes program
33 000 + ÁFA

csak 1. nap*

Bankett

2. nap

18 500 + ÁFA

11 000 + ÁFA

9 000 + ÁFA

Kedvezményes részvételi díjak
Jogi tag képviselőjének

28 000 + ÁFA

15 600 + ÁFA

9 000 + ÁFA

6 000 + ÁFA

Sajtó képviselőinek**

10 000 + ÁFA

100,-

7 300 + ÁFA

-

12 700 + ÁFA

5 400 + ÁFA

7 300 + ÁFA

3 400 + ÁFA

Részvételi díjból étkezési
költség rész***:

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

A résztvevőknek szánt prospektusok, szóróanyagok, reklámtermékek, stb. terjesztése előre bejelentve és
egyeztetett módon, de minden cég számára ingyenes!
Kiállítás, termékbemutató stb. lehetősége a tagvállalatoknak ingyenes, más cégeknek: 50e Ft+ÁFA
2Á elhelyezésSzállás árak

sel
Ft/Fő/éj + ÁFA

1Á felár
Ft+ÁFA

HUNGUEST HOTEL PANORÁMA *** HÉVÍZ
www.hotelpanorama.hunguesthotels.hu

10 000

3 000

GPS: N 46.78929 E 17.18816

A szobaárak tartalmazzák a büféreggelit, az IFA-t. A szálloda - Hévízen egyedülálló módon - összeépült a
világhírű gyógyászati és fürdőközponttal a Hévízi Szent András Gyógycentrummal, amely egy fedett, fűtött
hídon keresztül érhető el. (A fürdőbelépő önköltséges!)
Parkolás zárt parkoló a hotelban 1.500 Ft/éj, a mélygarázsban 2.000 Ft/éj.
Aki már szerdára is kér szállást illetve tovább maradna a hétvégére, azok a plusz éjszakákat is a kedvezményes
szobaárakon foglalhatják. Ilyen igényüket kérjük, külön jelezzék.
Jelentkezési határidő: 2017. február 10. péntek.
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 jelentkezések beérkezése sorrendjében történik, de azonos napon érkezett jelentkezéseknél tagjainkat és a 2 ágyas elhelyezést választókat 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 legkésőbb a szimpózium előtt 3 nappal megkapjuk, illetve - előzetes bejelentés mellett - bankkártyával vagy készpénzzel a helyszínen kifizessék.
Kötbérmentes lemondás legkésőbb február 03-án lehetséges. Február 13-ig történő lemondásnál a szállásárak 50 %-a a
kötbér. Ezt követően a szállásárakat 100%-ban ki kell fizetni!

