UKRÁN-MAGYAR ÜZLETEMBER-TALÁLKOZÓ
Ungvár (Ukrajna), 2019. február 14-15.

JELENTKEZÉSI LAP
(üzletember-találkozón való részvételre)
Név: ..................................................................................................………………………………………………
Cím: .................................................................................................………………………………………………
Tevékenységi kör: ..........................................................................………………………………………………
Kapcsolattartó neve és beosztása: ................................................………………………………………………
Tel.: .................................. Fax: ................................….. E-mail: ………………………………………………
Részvételi díj: 58.000,-Ft/fő

Részvételi díj: 48.000,-Ft/fő













1 éjszaka szállás reggelivel, 1 ebéd, 1 vacsora
tolmács-szolgálat az üzletember-találkozón
információs üzleti egységcsomag
partnerszervezés tevékenységi kör alapján
ideje: 2019. február 14-15. (csütörtök-péntek)

részvétel a programon, ebéd (február 15.)
tolmács-szolgálat az üzletember-találkozón
információs üzleti egységcsomag
partnerszervezés tevékenységi kör alapján
ideje: 2019. február 15. (péntek)

Cégképviselet: 40.000,-Ft/cég
(Ha ezt választja, kérjük húzza alá !)
Hirdetés az üzleti találkozó katalógusában: ¼ oldal: 95 EUR, ½ oldal: 180 EUR
Kiállítási terület bérlése a program helyszínén: kb. 2 m2 (2 x 1 m): 95 EUR
Utazás: saját gépjárművel (igény esetén egyeztetett, szervezett formában)
Kiutazó személy(ek) adatai:
1. Név: .………………………………………… Beosztás: ……………………………………………………
2. Név: …………………………………………. Beosztás: ……………………………………………………
Vállaljuk, hogy a fenti részvételi díjat, melynek teljes összege: ………………………….,- Ft, azaz
………………………………………...,- Ft számlaküldés ellenében legkésőbb 2019. február 12-ig átutaljuk
a szervező cég BB Rt. 10104961-64151262-00000007. számú számlájára.
Dátum: ......................................... 2018. .............................. ..........
………………….………….
aláírás/bélyegző
További információ és jelentkezés az alábbi címen:
HÍD-PARTNER Marketing Bt. Mázsa Ferenc ügyvezető
8944 Sárhida, Béke utca 33. Tel./Fax: (92) 461 255, (20) 353 6226 E-mail: mazsa.ferenc@zelkanet.hu

Jelentkezési határidő: 2019. február 8.

A külpiaci üzleti kapcsolatépítéssel foglalkozó HÍD-PARTNER Marketing Bt. az ungvári székhelyű
Kárpátaljai Kereskedelmi és Iparkamarával közösen üzletember-találkozót szervez.
Ideje: 2019. február 14-15.
Helye: Ungvár, Ukrajna - Kárpátalja
A Kárpátaljai Kereskedelmi és Iparkamara már hosszú évek óta rendszeres időközönként megszervezi
a hagyományos nemzetközi üzleti kontaktnapokat.
Az ukrán vállalkozások mellett - a korábbi évek jól bevált gyakorlatának megfelelően – várhatóan az
idén is lesznek lengyel, szlovák, cseh és román cégek a rendezvényen.
Minden üzleti találkozón más-más tevékenységi körök kerülnek a középpontba, idén februárban
elsősorban az alábbi területekről várnak magyar üzleti partnereket:





Mezőgazdasági termékek, gépek, alkatrészek és technológiák
Vetőmagvak, növényvédő szerek és műtrágyák,
Csomagolási technológiák, eszközök és anyagok
Élelmiszeripari termékek, gépek, berendezések és technológiák

Cégképviselet: válassza ezt a megjelenési formát, ha érdeklődik az ukrán piac iránt, de a jelzett
időpontban sem Ön, sem pedig más érintett kollégája nem tud személyesen részt venni a találkozón.
A szükség szerinti előzetes személyes találkozó során közölt írásos és szóbeli együttműködési igények
és esetleges átadott termékminták alapján képviseljük cégét a rendezvényen.
A tárgyalások tapasztalatairól és eredményeiről írásban számolunk be az üzleti találkozó után.
A rendezvény tervezett programja helyi idő szerint (magyarországi időzóna + 1 óra):
2019. február 14. (csütörtök)
16.00 – 18.00
Résztvevők érkezése – igény esetén városnézés
19.00
Vacsora
2019. február 15. (péntek)
08.00 – 09.00
Reggeli
09.00 – 10.00
Regisztráció
10.00 – 10.15
Ünnepi megnyitó
10.15 – 14.30
Kétoldalú üzleti megbeszélések
14.30
Állófogadás, hazautazás
További információ és jelentkezés 2019. február 8-ig:
HÍD-PARTNER Marketing Bt. - Mázsa Ferenc ügyvezető
Tel./Fax: (92) 461-255, Mobil: (20) 353-6226
E-mail: mazsa.ferenc@zelkanet.hu

