MEGHÍVÓ
A Magyar Díszfaiskolások Egyesülete
tisztelettel meghívja Önt és munkatársait
a 2019. február 14-én (csütörtök) és 15-én (péntek)

megrendezésre kerülő közgyűlésére
és az MDE-MDSZ-MAKEOSZ-MAKERT-MFE-AFE-MTSZ közös konferenciára
Helye: Hotel Pelion konferenciaterme (8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.)

Program
február 14. (csütörtök)

február 15. (péntek)

08.30-09.30

Regisztráció

08.00-08.45

Regisztráció

09.30-10.45

MDE Közgyűlés (csak tagoknak)

09.00-09.30

10.45-11.15

Kávészünet

Bemutatkoznak a magyar favizsgálók (Szaller
Vilmos, FŐKERT Nonprofit ZRT)

11.45-13.00

MDE Közgyűlés (csak tagoknak)

09.30-10.00

13.00-14.00

Ebéd

14.00-14.40

Tagjaink bemutatkozása
- Örökzöld Kertészet Kft. (Szombathely)
- Pogácsás Díszfaiskola (Vép)

A dísznövénytermesztés és kereskedelem mai
kihívásai és lehetőségei (Rónai Gergely, Plant
Network Kft - Profi Partner 2003 Kft)

10.00-11.00

Fenntartható zöldfelületgazdálkodás (Daniel
Boulens, Lyon város főkertésze)

14.40-15.00

ICL újdonságok, kísérleti eredmények
(Mayerhoffer Attila, ICL Specialty Fertilizers)

11.00-11.30

Kávészünet

11.30-12.00

15.00-16.00

Még egyszer a növénykereső programról,
hatékonyság növelés a faiskolákban,
digitalizáció (Hári Zsolt)

Szakmaközi szervezet szerepe a dísznövény
ágazatban (Gál Péter főosztályvezető, Agrárminisztérium, Piacszervezési főosztály)

12.10-12.20

Az EKÁER -rel kapcsolatos tapasztalatok:
ellenőrzések és gyakran fölmerülő kérdések
(Horváthné Kocsis Henrietta, Örökzöld Kertészet)

16.00-16.30

Kávészünet

16.30-17.00

Karantén kártevők, növényútlevél
(Balás Gergely, NÉBIH)

12.30-13.00

Záró gondolatok (az egyesületek vezetői)

17:00-17:30

Tervezői igények és termelői kínálat – párbeszéd
a növényekről (Sándor Tamás, S-Tér)

13.00-14.00

Ebéd

14.00-

Kötetlen szakmai beszélgetés

17.30-18.30

Aktuális növényvédelmi kérdések (új
jogszabályok, kártevők, növényvédőszerek)
(Both Gyula, Prenor Kft.)

18.30-19.30

Vacsora

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Részvételi díjak:

Tartalmazza

(bruttó)

1 napos részvétel

1 ebéd, kávészünet

15 000,- Ft

2 napos részvétel

2 ebéd, 1 vacsora, 3 kávészünet, 1 éjszaka szállás kétágyas
elhelyezéssel, büféreggelivel, wellness használat 21 óráig,
14-én 24.00 óráig, parkolás)

40 000,- Ft

3 napos részvétel
(1. nap MAKEOSZ)

3 ebéd, 2 vacsora, kávészünetek, 2 éjszaka szállás kétágyas
elhelyezéssel, büféreggelivel, wellness használat 21 óráig,
14-én 24.00 óráig, parkolás)

60 000,- Ft

4 napos részvétel
(1-2. nap MAKEOSZ)

4 ebéd, 3 vacsora, kávészünetek, 3 éjszaka szállás kétágyas
elhelyezéssel, büféreggelivel, wellness használat 21 óráig,
14-én 24.00 óráig, parkolás)

80 000,- Ft

Minden ebédnél és vacsoránál egy üdítő az árban, de nem tartalmazzák az egyéb italfogyasztást, feláras
wellness szolgáltatásokat, egyágyas felárat (8.000 Ft/fő/éjszaka).
A konferencia részvételi díjából egyesületünk az MDE tagoktól (cégenként egy fő) 9.000 Ft-ot átvállal.
A részvételi díj, bemutató asztal egyesületünk díjbekérője alapján előre fizetendő február 3-ig!

Egyéb Információk:
Hunguest Hotel Pelion Tapolca

**** +superior

(8300 Tapolca, Köztársaság tér 10. (Magyarország)

További részletek itt: http://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/tapolca/hunguest_hotel_pelion/
Szállásfoglalás:
Az árak a konferenciára megállapított kedvezményes díjak, melyek csak az Egyesületen keresztül történő foglalás esetén
érvényesek. Lemondás esetén is fizetendő!
A szobák elfoglalására az érkezés napján 14:00 h-tól van lehetőség. A vendégek a szobákat a távozás napján legkésőbb 10:00
h-ig kötelesek elhagyni.
A szobaárak magukba foglalják a Hotel Pelion Tapolca Wellness sziget használatát (élményfürdő, termálvizes medencék,
szauna, infraszauna, bioszauna, gőzkabin, fitness terem, fitness programok), reggeli gimnasztika, vízitorna, fürdőköpeny
használat, parkolás, ingyenes Wifi használat a szálloda teljes területén.
Wellness központ nyitvatartási ideje: 8:00-20:00 óráig. (10-11-én 24.00-ig meghosszabbítva)

Jelentkezési lap

Határidő: 2019. január 30.

Részt kívánok venni a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének 2019. februárjában rendezendő konferenciáján

1 napos részvétel

02.14-én

……..

fő

02.15-én

……..

fő

2 napos részvétel

……..

fő

3 napos részvétel

……..

fő

4 napos részvétel

……..

fő

Egyágyas elhelyezést kérek:

igen

nem

Bemutató asztalt kérek (80.000 Ft + Áfa)

igen

nem

A cég neve:

(szobatárs: …………………………………………………………….)

………………......................................................................................................................................................

Számlázási adatok: ..........................................................................................................................................
Résztvevők:

………………......................................................................................................................................................

A jelentkezési lapot kérjük visszaküldeni a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete bármelyik elérhetőségére.
(9700 Szombathely, Béke tér 1, info@fakertesz.hu)

Részvételi díj fizetési határideje: 2019.02.06.

