XXIII. PNYME FLEXO SZIMPÓZIUM
TERVEZETT PROGRAM
2021. szeptember 16-17.
Orosháza - Gyopárosfürdő/Békéscsaba
Még a Covid-19-cel is gyorsan elszaladt ez a több mint egy év. A nyomdaipar különféle szegmenseit más és
más módon érintették a korlátozó intézkedések. Voltak, akik hatalmas megrendelés dömpingről, míg mások
soká elhúzódó üresjáratokról számoltak be. Az azonban kimondható, hogy a nyomdaipar szereplői
alkalmazkodtak az új helyzethez, egyesek műszaki fejlesztéseket hajtottak végre, míg mások a vállalat
átszervezésével és hatékonyabbá tételével foglalkoztak.
Legfontosabb megtapasztalásaink:


Drasztikusan lecsökkenthetjük az utazást és találkozókat lehet online is tartani… bizonyos mértékig.



Számtalan digitális oktatáson vehetünk részt… de semmi nem helyettesíti a gyakorlati képzést.



Home office, igen… de nem minden munkakör végezhető így.



Az embereknek közvetlen kapcsolatokra van szükségük!

Ültessük át ezeket a konklúziókat a gyakorlatba és használjuk fel jobbításra őket. Tanuljunk együtt és
szerezzünk hatékony „eszközöket” a PNYME rendezvényein, hogy a jövő kihívásaival is sikerrel
nézhessünk szembe!
2020 februárjában a Flexo szimpóziummal „zártuk” és közel másfél év kényszerű szünet után a Flexo
szimpóziummal indítjuk újra az egyesületi életünket.
Idei első (és reményeink szerint nem az utolsó) rendezvényünk előadásainak fókuszában a legfrissebb
technikai fejlesztések és műszaki megoldások állnak, de foglalkozunk a flexot érintő marketing,
környezetvédelem és oktatás legaktuálisabb történéseivel is.
Az üzemlátogatásunk zászlóshajója a MONDI Békéscsaba, ahol bepillantást nyerhetünk egy valóban sikeres
multinacionális nagyvállalat működésébe, továbbá lehetőség nyílik az ország legmodernebb nyomdai
tudásközpontjának és képzőhelyének megtekintésére is.

TERVEZETT PROGRAM
2021. szeptember 16. (csütörtök)
1030 – 1330

REGISZTRÁCIÓ OROSHÁZA-GYOPÁROSFÜRDŐN, A HOTEL ALFÖLD GYÖNGYE-BEN
5904 Orosháza-Gyopárosfürdő, Gyopárosi út 3. https://alfoldgyongye.hu/

1200 – 1345

EBÉD A HOTEL ÉTTERMÉBEN

1400 – 1900

SZAKMAI ELŐADÁSOK A HOTEL KONFERENCIATERMÉBEN
KÖZBEN KB. 16:10 – 16:40  KÁVÉSZÜNET 
KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK, SZAKMAI ESZMECSERE

2030 –

BANKETT-VACSORA A HOTEL ALFÖLD GYÖNGYE ÉTTERMÉBEN

2021. szeptember 17. (péntek)
– 1000

UTAZÁS EGYÉNILEG A CSABAPARK FESZTIVÁLHELYSZÍNHEZ (BÉKÉSCSABA, GYULAI ÚT 61/2)
(A szállodától kb. 35-40 perc) A Park bejárata előtti buszmegállóból indul a transzfer a Mondi
Békéscsaba üzeméhez és a BSZC Nyomdaipari Tudás- és Képzőközponthoz.
A parkolás a CsabaPark nyilvános kültéri parkolóiban ingyenes.

1000 – 1230

MONDI BÉKÉSCSABA ÜZEMLÁTOGATÁS – Az üzemlátogatás során a munkavédelmi cipő használata
kötelező, ezért a résztvevőknek azt hozniuk kell magukkal! Továbbá az üzem területén a kép- és
hangrögzítésre alkalmas eszközök használata szigorúan tilos!

1230 –

EBÉD A CSABAPARK ÉTTEREMBEN (BÉKÉSCSABA, GYULAI ÚT. 61/2)

Early Bird – Legkésőbb 2021. július 31-én délig leadott jelentkezéseknél érvényes
kedvezményes árak!
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Tudnivalók az egyes részvételi díjakhoz:
1) Az ebédet igen, de a bankett díját már nem tartalmazza
2) A részvételi díjról csak a tag nevére szóló számlát tudunk kiállítani!
3) "Sajtó" részvételi díjat – kiadványonként 1 fő - akkor számlázunk, ha a következő megjelenéskor értékelhető
terjedelmű és színvonalon megírt cikk jelenik meg!
4) A részvételi díj az étkezések költségét igen, de az adóterheit nem tartalmazza, ezért a számlánkban az
étkezés költségét külön soron hozzuk.
5) Az előadások követésére lehetőség van online webinár (Zoom) formájában is, amely igénylését a
jelentkezési lapon jelezni szükséges, a belépési adatok megküldéséhez.
 A meghirdetés időpontjában (2021.07.16.) érvényes szabályozás szerint a konferencia előadásain való
részvétel védettségi igazolványhoz kötött, kérjük ennek figyelembevételét a jelentkezés leadásakor.
 A szobaárak tartalmazzák a büféreggelit és az IFA-t. A parkolás a hotel parkolójában díjmentes.
 A jelentkezéseket lehetőleg on-line a honlapunkon www.pnyme.hu illetve 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. 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!
 Az On-line jelentkezésről azonnal megkapják a visszaigazolást. A jelentkezési lapon történő
jelentkezéseket a megadott ügyintézőnek elküldött E-mailben igazoljuk vissza. A részvételi díjakat
kiszámlázzuk. A részvétel feltétele, hogy a kiszámlázott részvételi díjakat legkésőbb az eseményig
átutalják.
Lemondási feltételek:



Amennyiben a járványügyi helyzet miatt érvényben lévő szabályozások a rendezvény
lebonyolítását nem teszik lehetővé, úgy a foglalás térítésmentesen lemondható!






Kötbérmentes lemondás 2021. augusztus 15-ig lehetséges.
Augusztus 16. – augusztus 31. közötti lemondás esetén a szobaár 50 %-át kell kifizetni.
Szeptember 1. – szeptember 9. közötti lemondás esetén a szobaár 70 %-át kell kifizetni.
Szeptember 10. után már nincs mód a kötbérmentes lemondásra, a szállás és az étkezési költségek
100%-át kell kifizetni!

