NYOMTATÓ SZIMPÓZIUM 2012
2012. november 29-30.
P A RK I N N H O T E L S Á RV Á R (konferencia)
ANTÓK N Y O M D A C E L L D Ö M Ö L K (üzemlátogatás)

2012. minden szempontból rendkívüli év volt a hazai nyomdáknak. Egyik véglet a drupán
megismert fantasztikus szakmai fejlődés és a nyomdai alapú kommunikáció új dimenzióinak
megtapasztalása, míg a másik oldalon a hazai gazdasági környezet alig kiszámíthatósága
megspékelve a termékdíj-törvénnyel. A kontrasztot nem könnyű, de talán mégis lehet
mérsékelni. Ehhez egyik legjobb eszköz: élni a szakmai rendezvények nyújtotta
lehetőségekkel! Most például részt venni az év utolsó nagy szakmai fórumán, Sárváron és
megtekinteni az ANTÓK Nyomdát Celldömölkön!
A szakmai közbeszédben régóta fel-felbukkan, hogy van Magyarország nyugati szegletében
egy tekintélyes Heat-set nyomda. De szűk szakmai kör kivételével nagyjából itt véget is érnek
az ismeretek. Pedig nem akármilyen üzem az Antók Nyomda. Akár rendkívülinek is
mondható, hogy a 4 nagy rotációs 3 különböző gyártmány, azaz mindhárom nagy, európai
gyártó jelen van az üzemben. És nem is akármilyen gépekkel! A 60 cm szakítású POLYMANN
45-ÖS, a 90 cm szakítású KBA S80 mellett 2 db. HEIDELBERG HARRIS M600 (63 cm) található a
tágas csarnokokban. Kiegészítve Creo/Kodak Ctp-vel, Müller Martini végfeldolgozó
egységekkel, stb. Minden, ami sikeres, jelentős mértékben exportra termelő nyomdába kell.
A nyomtatásról mindig van mit, és mindig kell is beszélni. Ami most nagyobb hangsúlyt kap
majd Sárváron: A környezet + az egészség- és munkavédelem egyre szigorúbb feltételeinek is
megfelelő segédanyag választási lehetőségek; a folytonos költségcsökkentési kényszernek
megfelelő lehetséges technológiai finomhangolások; a pillanatnyilag egyetlen kitörési pontot
jelentő exportra termelés lehetőségei, a szakmai utánpótlás gondjai … És, minden korábbi
prognózis ellenére változatlanul aktuális téma, az ofszet és a digitális egyre békésebb
együttélése.
Ne hezitáljon, vegyen részt a konferenciához és a szabadidő eltöltéséhez egyaránt kiváló
feltételeket nyújtó környezetben és 2010-óta változatlan árszinten meghirdetett nyomtató
szimpóziumon!

Tervezett program:
2012. November 29. csütörtök
Délelőtt:

Érkezés, regisztráció Sárváron a Park Inn by Radisson**** Hotelben, ebéd
9600 Sárvár, Vadkert u. 4. www.parkinn.com/hotel-sarvar

Délután:

Szakmai előadások a hotel konferenciatermében (Az előadáscímek és előadók személye
még egyeztetések alatt. Az adatok folyamatosan kerülnek fel a honlapunk esemény-naptárába.)

Este:

Bankett, baráti találkozó a hotel különtermében

2012. November 30. péntek
Délelőtt:

Utazás egyénileg Celldömölkre, üzemlátogatás az ANTÓK Nyomdában
9500 Celldömölk, Építők útja 1. www.antok.hu

Ebéd Celldömölkön a „dejavu” étterem különtermében, hazautazás
A szimpóziumon való részvétel az ISO rendszerek szerinti szakmai továbbképzésnek minősíthető!

Részvételi díjak
Teljes ár

teljes program

csak 1. nap*

Bankett

csak 2. nap

29 900 + ÁFA

10 000 + ÁFA

14 000 + ÁFA

9 000 + ÁFA

Kedvezményes részvételi díjak
Jogi tag képviselőjének

23 500 + ÁFA

9 000 + ÁFA

11 000 + ÁFA

7 000 + ÁFA

Sajtóregisztrációs díj**

9 200 + ÁFA

1 000 + ÁFA

8 200 + ÁFA

1 000 + ÁFA

Részvételi díjból étkezési
költség rész***:

16 700 + ÁFA

5 100 + ÁFA

8 200 + ÁFA

3 400 + ÁFA

*) A bankett díját már nem tartalmazza
**) "Sajtó" regisztrációs díjat 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 étkezés
költségét külön soron hozzuk.
•
•

A rendezvényhez kapcsolódó kisebb kiállítás, termékbemutató, roll-up vagy molinó elhelyezés stb.
tagjainknak ingyenes. Más cégeknek 40 eFt + ÁFA reklámköltséget számlázunk.
A résztvevőknek szánt prospektusok, szóróanyagok, reklámszatyrok és más egyéb céges ajándékok
stb. terjesztése előre bejelentve és egyeztetett módon minden cég számára ingyenes.

Szállásköltség
PARK IN BY RADISSON HOTEL, SÁRVÁR****
www.parkinn.com/hotel-sarvar

2Á
elhelyezéssel
Ft/Fő/éj + ÁFA

1Á felár + ÁFA

10 400

5 600

A szobaár tartalmazza a gazdag büféreggelit, az IFA-t, ingyenes belépést a közvetlen összeköttetésben
álló sárvári gyógy- és wellnessfürdőbe. A szobák felszereléséhez fürdőköpeny, fürdőlepedő, hajszárító,
ingyenes szélessávú internet csatlakozás (WiFi ill. WLAN), szobaszéf is tartozik.
A parkolás az őrzött szabadtéri parkolóban ingyenes, a mélygarázsban 560 Ft/éj.
Korlátozott mértékben, de lehetőség van, már 29-én szerdára illetve a hétvégére plusz éjszakákat
foglalni a kedvezményes szobaárakon! Ilyen igény esetén feltétlen telefonos egyeztetés szükséges!
Pénteken mindenki a saját kocsijával utazik Celldömölkre a nyomdalátogatásra, mert ott lesz az ebéd is
a nyomdához közeli étterem különtermében.

Jelentkezési határidő: legkésőbb november 12. hétfő dél!
A jelentkezéseket lehetőleg on-line a honlapon www.pnyme.hu vagy a mellékelt jelentkezési lap felhasználásával PDFben 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 lapon
megadott ügyintézőnek küldött E-mailben igazoljuk vissza. A részvételi díjakat kiszámlázzuk. A részvétel feltétele, hogy
a kiszámlázott részvételi díjakat a rendezvényig átutalják illetve - előzetes bejelentés mellett - bankkártyával vagy
készpénzzel a helyszínen kifizessék.
Kötbérmentes lemondás november 12-ig lehetséges. Ezt követően a szállásárakat 100-%-ban ki kell fizetni!

