FINOMHANGOLÁS MINDEN VONALON
FLEXO SZIMPÓZIUM 2013
Minden szakterületen vannak nagy technológiai ugrásokat produkáló időszakok majd azt
követően csendesebb, a technológiák csiszolásával, „finomhangolásával” jellemezhető
periódusok. A tavalyi drupára is sok újdonság jelent meg a flexo nyomtatási technológiákban is,
amik mára beépültek a dolgos hétköznapokba. De a fejlődés nem áll meg, csak most inkább a
napi gyakorlatba átültetés időszakát éljük. Hogy ez minél kevesebb zökkenővel, netán
kudarcokkal és veszteségekkel történjen, ehhez is elkél a szakmai segítség! Az idei flexo
szimpóziumunk is ezért most ezekre, a gyakorlatba átültetést megkönnyítő részletekre koncentrál
és az ezt segítő szolgáltatások köré épül.
Ezek mellett kiemelt témánk - közkívánatra - a termékdíj. Eltelt egy év a bevezetés óta és
sokan már azt hitték, minden világos, értjük, igyekszünk betartani, és jól adminisztráljuk. De az
elmúlt időszak ellenőrzési tapasztalatai azt mutatják, hogy komoly összeget szedett be az
államkassza az ellenőrzéseket követő büntetésekből. Talán ezen felbuzdulva (meg nem erősített
hírek szerint) a tavaszi időszakban fokozott célzott NAV ellenőrzések várhatóak országosan. Ezért
ismét napirendre tűzzük a témát, az elmúlt év gyakorlata és ellenőrzési tapasztalatainak
tükrében, a CSAOSZ főtitkára Nagy Miklós segítségével.
A vezérlő elv továbbra is a versenyképességet segítő korszerű alap- és segédanyagok,
berendezések és technológiai megoldások bemutatása, de természetesen most is minden feltétel
adott lesz az egymás közötti szakmai és üzleti információcseréhez, a kapcsolatépítésre, ápolásra!
HELYSZÍN:
IDŐPONT:
HÁZIGAZDA:

Miskolctapolca, Kalimbra Wellness Hotel (www.calimbrawellnesshotel.hu)
2013. március 7-8. (csütörtök-péntek)
CNI Kft. Tiszaújváros, F-M Pack Kft. Újszentmargita

A SZIMPÓZIUM TERVEZETT PROGRAMJA:
Március 7. csütörtök:
1000 – 1300

Regisztráció Miskolctapolcán a Kalimbra Konferencia és wellness
Hotelban, ebéd

1400 – 1830

Szakmai előadások és konzultációk a flexo nyomtatásról, szakmai
újdonságokról és a termékdíj-törvény alkalmazási tapasztalatairól

2030 -

Bankett, baráti találkozó a Hotel éttermében

Március 8. péntek:
1000 –

Üzemlátogatások és szakmai bemutatók különbusszal a CNI Kft-nél
(Tiszaújváros) és az F-M Pack Kft-nél (Újszentmargita, Erdőtanya)
(Utazás egyénileg a Sziget Csárda parkolójához és innen különbuszokkal a fogadó
üzemekbe, majd vissza az ebédre)

Kb. 1230 -tól

Ebéd a sziget Csárda étteremben, hazautazás

Jelentkezési határidő: azonnal, de legkésőbb február 18. hétfő
Jelentkezés: on-line regisztráció a honlapunkon www.pnyme.hu illetve írásban a csatolt jelentkezési
lapon. (fax: 780 6460, mail: pnyme@pnyme.hu) Az egyesülettel tagsági viszonyban állók és a flexo
rendezvényeink törzsgárda tagjai előnyt élveznek a jelentkezések elfogadásánál. További felvilágosítás:
szervezési kérdésekben a titkárság (Nagy Teréz 783 0347), a szakmai tartalommal kapcsolatban Szabó
Szabolcs (30-288 6555) vagy Schmidt Dániel a nyomdaipari szakosztály vezetői.
A TVK területére belépéshez (CNI Kft-hez) előre meg kell adni a következő adatokat: személyi
igazolvány/útlevél száma, anyja neve és lakcíme!

