„Terítéken az élelmiszerek és csomagolóanyagaik”
tudományos konferencia
2017. április 26-27.
Aquaworld Resort Budapest Hotel, 1044 Budapest, Íves út 16.
JELENTKEZÉSI LAP
Előadóként – Jelentkezési határidő: 2017. február 27. (absztrakt: március 10.)
Kiállítóként és/vagy

Támogatóként – Jelentkezési határidő: 2017. április 7.

Kiállítói előadóként is a kiállítói szekcióban – Jelentkezési határidő: 2017. április 7.
Hallgatóként – Jelentkezési határidő: 2017. április 14.
Név:….....................................................……………………………………………………………………………………………………………………….
Kiállító cég neve (ha kiállítóként jelentkezik):….....................................................…………………………..
Beosztás:………...................................................………………………………………….……………………….
Intézmény:….................................................………………………………………………………………………..
Számlázási név és cím:……………………………………………………………………………………………….
Tel./Fax:……………………………..................................................……………………………………………….
Email:……………………..................................................………………………………………………………….
Előadás címe: ................................................………………………………………………………………………
Szekció: ………………………………………………………………………………………………………………...
Hallgatói és/vagy előadói részvételi díj: 25.000,- Ft + ÁFA/fő
Ezen kívül az étkezések díja: 15.000,- Ft + ÁFA/fő, amely tartalmazza a kávészünetek, ebédek díját, de
nem tartalmazza a természetbeni juttatások járulékos költségeit.
A konferencia jelentkezéséhez a két díj együttes megfizetése kötelező!
A kiállítói díj 85.000 Ft + ÁFA/kiállító, ezen kívül az étkezések díja 15.000 Ft + ÁFA/fő
A kiállítói díj fejében biztosítjuk 1 fő részvételét és ellátását, a kiállításhoz szükséges kasírozott kiállítói
asztalt (185x90 cm), két széket, reklámanyag kihelyezésének lehetőségét, valamint a kiállító nevét
feltüntetjük a konferencia előadásait összefoglaló kiadványunkban is. Kiállítóink számára a kiállítói
szekcióban előadás megtartását is lehetővé tesszük. Mindkét díj együttes megfizetése kötelező! Az
étkezések díja nem tartalmazza a természetbeni juttatások járulékos költségeit.
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A támogatói díj külön megállapodás szerinti feltételekkel.
Támogatóink számára a kiállítóknak biztosított lehetőségeken kívül az alábbiakat kínáljuk fel:
Kiemelt támogató: egy teljes színes oldal a konferencia kiadványában, kiemelt megjelenés a
konferencia honlapján;
Fő támogató: fél színes oldal a konferencia kiadványában, megjelenés a konferencia honlapján;
Támogató: negyed színes oldal a konferencia kiadványában, megjelenés a konferencia honlapján;

Fizetési határidő: A díjbekérő kiállításától számított 14 nap, a díjbekérőn található számlaszámra. A
számlát a konferenciát követően küldjük el.

A rendezvényen az alábbi szekciók kerülnek megszervezésre:
•

Élelmiszer- és takarmányanalitikai módszerek: módszertan, gyorsvizsgálatok, ismert és újabb
élelmiszerkomponensek és szennyezők kimutatása, mérése, érzékszervi vizsgálatok, molekuláris
biológiai módszerek

•

Élelmiszer- és takarmány mikrobiológiai módszerek: módszertan, gyorsvizsgálatok, élelmiszeripari
üzemek és forgalmazó helyek higiéniája, molekuláris biológiai módszerek

•

Jogi- és minőségirányítási szekció: kockázatok kezelése, minőségbiztosítás, akkreditálás, hatósági
ellenőrzés, technológiai kérdések

•

Poszter-szekció

További információ: www.hungalimentaria.hu
Kérjük, hogy a jelentkezési lapot a fentebb megjelölt határidők szerint, az alábbi elérhetőségek egyikére
szíveskedjenek megküldeni, lehetőség szerint e-mailen.
E-mail: hungalimentaria@wessling.hu
Fax: 06-1-872-3800
Postacím: 1325 Budapest, Újpest 1., Pf.: 211.
További felmerülő kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a konferencia szervezőivel: Dr. Popovics
Anett (06-30-638-5584), Dr. Szigeti Tamás János (06-30-39-69-109), Tolokán Adrienn (06-30-5977-500),

Dátum:

Aláírás

Amennyiben nem járul hozzá, hogy az előadását vagy poszterét a szervezők pdf formátumban
közzétegyék a www.hungalimentaria.hu weboldalon, kérjük, a sor elején található négyzetben
egyértelműen jelezni szíveskedjék.
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