PNYME Vándorgyűlés Papírfeldolgozó Napok
2014. június 19-20. Győr

Mindig fokozott figyelem övezi az év legnagyobb szakmai rendezvényét a Vándorgyűlést,
amit 1998 után ismét Győrben rendezünk.
Tavaly a szegedi vándorgyűlés egyik üzemlátogatási helyszíne a Lapcom szegedi
nyomdaüzeme volt. A Lapcom cégcsoport másik Nyomdája Győrben van. A nyomdászok
most ezt is megtekinthetik.
A másik üzemlátogatási lehetőség a Palatia Nyomda.
A szakmai előadások sorát idén is úgy rendezzük, hogy az általános szakmai érdeklődést
kielégítő előadások a plenáris ülésen hangzanak el, a szakterületi témákat pedig szekciókban
lehet majd megvitatni. A fő szakmai mondanivalók vázát a két nagy és megkerülhetetlen
szakmai világesemény, az Interpack (Düsseldorf) és a Fespa Digital (München) határozzák
meg. Garantált tehát, hogy a nemzetközileg elfogadott terminológiát használva „Prepress +
Print & Finishing” szentháromság „klasszikus” és digitális trendjei egyaránt kellő figyelmet
kapnak.
Az idén rendhagyó módon, a hagyományőrzők és szakírók társasága szervezésében egy
kiemelt nyomdászattörténeti téma, nevezetesen Abádi Benedekről megemlékezés is színesíti
az előadások sorát. (Abádi Benedek 16. századi könyvnyomtató, protestáns prédikátor,
reformátor. 1540-ben bízta meg őt Nádasdy Tamás bán a sárvár-újszigeti nyomda
vezetésével. Itt nyomtatták ki az első teljes terjedelmű, Újtestamentumot, Sylvester János
fordításában. EGYBEN EZ A KÖTET VOLT AZ ELSŐ MAGYAR NYELVŰ KÖNYV!)
Tervezett program:
2014. Június 19. csütörtök
Délelőtt:

Érkezés, regisztráció Győrben, a Hotel Famulusban

Délután:

Plenáris ülés majd szekcióülések a hotel konferenciatermeiben
(A részletes program a honlapunkon lesz folyamatosan elérhető)

Este:

Bankett, zenés baráti találkozó

201. június 20. péntek
Délelőtt:

Üzemlátogatások különbuszokkal a Lapcom és a Palatia Nyomdákban

Jelentkezési határidő: Június 02. hétfő 12.00 óra
A foglalásoknál feltétlen vegyék figyelembe, hogy a vándorgyűlés időpontjában illetve az azt
követő hétvégén Győrben több egyéb nagy létszámot vonzó rendezvény miatt gyakorlatilag
telt ház lesz a szállodákban! Ezért ezt követően már nem biztos, hogy tudunk, illetve nem a
meghirdetésünkben szereplő szállodákban vagy árszínvonalon tudunk szobákat biztosítani!

A RÉSZVÉTELI DÍJAK MEGEGYEZNEK A 2013-AS DÍJAKKAL ÉS 2014. JÚNIUS 02-IG ÉRVÉNYESEK!
Ezt követően személyenként a választott programtól és a tagi viszonytól függetlenül 2.000
Ft/fő+áfa egyszeri szervezési költséget érvényesítünk!
PNYME Vándorgyűlés
2014 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****

17 420 + ÁFA

5 680 + ÁFA

8 100 + ÁFA

3 640 + ÁFA

*) A bankett díját már nem tartalmazza
**) A részvételi díjról csak a tag nevére szóló számlát állítunk ki!
***) "Sajtó" részvételi díjat – kiadványonként 1 fő - akkor számlázunk, ha a vándorgyűlésről legkésőbb a
következő megjelenésekor 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.

Az első napi előadásokon a részvétel (ebéd nélkül) azoknak a tagjainknak, akik a 2014-as
tagdíjukat már befizették, előzetes regisztráció mellett ingyenes.
A vándorgyűléshez kapcsolódó kiállítás, termékbemutató lehetősége a "nem pártoló jogi
tag" cégeknek: 50e HUF+ÁFA
Szálláslehetőségek és árak (Ft/fő/éj + ÁFA)

2Á elhelyezéssel

1Á elhelyezéssel

HOTEL FAMULUS

9 800

16 800

HOTEL IBIS GYŐR

9 300

16 400

HOTEL RÁBA

9 300

14 400

A szobaárak mindenhol tartalmazzák a büféreggelit és az IFA-t de a parkolásért a Rába és az IBISZ
hotelekben külön, helyben kell fizetni.
20-án, pénteken, a rendezvényeinknél bevált módon mindenki a Hotel Famulus őrzött ingyenes
parkolójába áll be a saját kocsijával, mert innen indulnak, majd ide érkeznek vissza a különbuszok az
ebédre.
A jelentkezéseket lehetőleg on-line a honlapunkon www.pnyme.hu a mellékelt jelentkezési lap
felhasználásával PDF-ben a titkarsag@pnyme.hu címre vagy faxon a 780-6460 számra 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 június 02-ig lehetséges. Ezt követően a szállásárakat 100%-ban ki kell fizetni!

