PNYME Vándorgyűlés 2013.május 30-31. Szeged
Mindig fokozott figyelem övezi az év legnagyobb szakmai rendezvényét a Vándorgyűlést,
amit 2008 után ismét Szegeden rendezünk a felújított Accor Novotel Hotelben.
2008 őszén pár hónappal voltunk a drupa után, így a programot természetesen az ott
tapasztaltak határozták meg, de e mellett még egy nagyon fontos szakmai esemény vonzotta
a résztvevőket. Ekkor volt a Lapcom nyomdaberuházásának finise, aminek már termelő
próbaüzemében volt alkalmunk az üzemlátogatásra. Ez annyiból is kiemelt eseménynek
számított, hogy évtizedes kényszerű hagyományt megtörve nem használt, hanem új, egyedi
tervezésű manroland rotációs került a nyomdába. Zöldmezős beruházás, új gépekkel! Most,
az ötéves születésnap közeledtével ismét várnak a nyomdába!
A másik üzemlátogatási lehetőség a Generál Nyomda és kiadó fiatalabb, de szintén
zöldmezős beruházásának a meglátogatása, ahol a fő profil a könyv.
Az üzemlátogatások fontos elemei minden rendezvényünknek, de a meghatározó elem
természetesen a szakmai előadások sora, melyeket idén is úgy rendezünk, hogy az általános
szakmai érdeklődést kielégítő előadások a plenáris ülésen hangzanak el, a szakterületi
témákat pedig szekciókban lehet majd megvitatni. Így a Prepress, a nyomtatás és a
papírfeldolgozás is kellő figyelmet kap.
2013 látszólag nélkülözi a nagy szakmai akciókat, bár a júniusi londoni Fespa majd a Print
Chicago és a Labelexpo is sok meglepetést ígér. Annyi bizonyos, hogy az irány alapvetően
változott/változik. Az nem mindig elég, hogy a megrendelő kéréseit teljesítsük, mert ami
tudás és eszköz a kezünkben van, amit elő tudunk állítani, azt a megrendelők sokszor el sem
tudják képzelni, így meg sem rendelik. Meg kell nekik mutatni, hogy mi mindenre képes a
modern nyomdaipar. Ez persze sokszor azért problémás, mert mi magunk sem mindig
vagyunk tisztában a kezünkben lévő eszközök, anyagok lehetőségeivel. És fordítva: a
megrendelők állnak elő néha hajmeresztőnek tűnő elképzelésekkel, amiről aztán kiderül,
hogy megvalósításához igenis már rendelkezésünkre állnak a technológiák. A vándorgyűlés
első napi programja ezt az útvesztőt szeretné járhatóvá, de minimum átláthatóvá tenni!

Tervezett program:
2013. Május 30. csütörtök
Délelőtt:

Érkezés, regisztráció Szegeden az Accor Novotel Hotelben, ebéd
(www.novotel-szeged.hu)

Délután:

Plenáris ülés majd szekcióülések a hotel konferenciatermeiben
(A részletes programot lásd külön)

Este:

Bankett, zenés baráti találkozó a Novotel Hotelben

2013. Május 31. péntek
Délelőtt:

Üzemlátogatások különbuszokkal a Lapcom és a GenerálPress Nyomdákban
Ebéd a „Jobb, mint otthon” halászcsárdásban, hazautazás

Vándorgyűlés 2013
részvételi díjak
Teljes ár

teljes program

csak 1. nap*

Bankett

csak 2. nap

39 000 + ÁFA

23 000 + ÁFA

14 000 + ÁFA

14 000 + ÁFA

Kedvezményes részvételi díjak
Jogi tag képviselőjének és
egyéni tagjainknak**

29 000 + ÁFA

14 000 + ÁFA

11 800 + ÁFA

6 400 + ÁFA

Sajtójegy***

11 000 + ÁFA

200 + ÁFA

9 800 + ÁFA

1 000 + ÁFA

Részvételi díjból étkezési
költség rész****

18 100 + ÁFA

5 660 + ÁFA

8 600 + ÁFA

3 840 + ÁFA

*) A bankett díját már nem tartalmazza
**) A részvételi díjról csak a tag nevére szóló számlát állítunk ki!
**) "Sajtó" részvételi díjat akkor számlázunk, ha a vándorgyűlésről 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 étkezés
költségét külön soron hozzuk.

Az első napi előadások meghallgatása (ebéd nélkül) azoknak a tagjainknak, akik a
2013-as tagdíjukat már befizették, előzetes regisztráció mellett ingyenes.
Kiállítás, termékbemutató, lehetőségek "nem jogi tag" cégeknek: 50e HUF+ÁFA
2Á
elhelyezéssel

1Á
elhelyezéssel

HOTEL NOVOTEL STANDARD SZOBÁBAN

9 300

14 400

HOTEL NOVOTEL COMFORT SZOBÁBAN

8 800

13 400

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

A szobaárak tartalmazzák a büféreggelit, az IFA-t és a hotel wellness részlegének használatát,
de nem tartalmazzák a parkolási díjat.
Aki már szerdára is kér szállást illetve tovább maradna a hétvégére is, azok a plusz éjszakákat
is ezeken a kedvezményes szobaárakon foglalhatják.
31-én, pénteken, a rendezvényeinknél bevált módon mindenki a halászcsárda parkolójába áll
át a saját kocsijával, mert innen indulnak, majd ide érkeznek vissza a különbuszok az ebédre.

Jelentkezési határidő: Május 20. hétfő 12.00 óra
A jelentkezéseket lehetőleg on-line a honlapon www.pnyme.hu vagy a mellékelt jelentkezési
lap felhasználásával PDF-ben a titkarsag@pnyme.hu címre kérjük.
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 megadott ügyintézőnek küldött E-mailben igazoljuk vissza. A részvételi
díjakat kiszámlázzuk. A részvétel feltétele, hogy a kiszámlázott részvételi díjakat a
vándorgyűlésig átutalják illetve - előzetes bejelentés mellett - bankkártyával vagy készpénzzel
a helyszínen kifizessék.
Kötbérmentes lemondás május 24-ig lehetséges. Ezt követően a szállásárakat 100%-ban ki
kell fizetni!

