MEGHÍVÓ
A Magyar Díszfaiskolások Egyesülete
tisztelettel meghívja Önt és munkatársait
a 2018. február 15-én (csütörtök) és 16-án (péntek)

megrendezésre kerülő közgyűlésére
és az MDE-MAKEOSZ-MAKERT-MFE közös konferenciára
Helye: Greenfield Hotel Golf & Spa konferenciaterme (9740 Bükfürdő, Golf u. 4.)

Program
február 15. (csütörtök)

február 16. (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

A dísznövények legújabb betegségei
(Both Gyula, Prenor Kft.)

11.45-12.15

MDE Közgyűlés (csak tagoknak)

09.30-10.00

12.15-13.00

Aktuális növényvédelmi kérdések pl. jogszabály
változások, új növényvédőszerek (Both Gyula Prenor Kft.)

A közterületi dísznövények új és várható
betegségei (Zsigó György MNMNK)

10.00-10.30

Szervezés alatt

10.30-11.00

Mit kíván a zöld szakma?

13.00-14.00

Ebéd

11.00-11.30

14.00-14.45

Tagjaink bemutatkozása
- Fenyő Kft. (Hortus Vitae) (Őrtilos)
- Örökzöld Kertészet Kft. (Szombathely)
- Profi Partner 2003 Kft. (Szigetszentmiklós)

Új trendek az erdőn kívüli fatelepítésekben
(Dr. Borovics Attila, NAIK-ERTI igazgató)

14.45-16.00

Preciziós/automatizált termelés a faiskolákban
Növénykereső program (Hári Zsolt)

16.00-16.30

Kávészünet – utána közös program a társegyesületekkel.

16.30-17.00

Díszkertészek a NAK-ban (Jakab István)

17:00-17:45

Tervezői igények és termelői kínálat – párbeszéd
a növényekről

17:45-18:30

Megvalósult munkák – ahogy a tervező és a kivitelező látja

18.30-19.30

Vacsora

Részvételi díjak:

11.30-12.00

Kávészünet

12.00-12.30

A kertész szakképzés, ahol a jövőt kovácsolják!
(Hajnal Sándor, MAKESZISZ és Kosztka Ernő,
MAKEOSZ)

12.30-13.00

Együtt a szakma! A díszkertész szakmai szervezetek (dr. Orlóci László, MDSZ elnöke)

13.00-13.30

„Múlt, jelen, jövő”, avagy szakmai innovációk a
150 éves FŐKERT-nél (Szabó József, FŐKERT)

13.00-13.30

Záró gondolatok (az egyesületek vezetői)

13.30-14.30

Ebéd

14.30-

Kötetlen szakmai beszélgetés

Tartalmazza

(bruttó)

2 napos részvétel

2 ebéd, 1 vacsora, 3 kávészünet, 1 éjszaka szállás kétágyas elhelyezéssel,
büféreggelivel, wellness használat

35.000,- Ft

1 napos részvétel

1 ebéd, kávészünet

15.000,- Ft

3 napos részvétel

3 ebéd, 2 vacsora, kávészünetek, 2 éjszaka szállás kétágyas elhelyezéssel,
büféreggelivel, wellness használat

55.000,- Ft

4 ebéd, 3 vacsora, kávészünetek, 3 éjszaka szállás kétágyas elhelyezéssel,
büféreggelivel, wellness használat

70.000,- Ft

(1. nap MAKEOSZ)

4 napos részvétel
(1-2. nap MAKEOSZ)

Szállóvendégek részére az ár tartalmazza az étkezések ideje alatt, továbbá 10:00-18:00-ig korlátlan alkoholmentes italfogyasztást
(Rauch gyümölcslevek, ásványvíz, teaválogatás, kávé automatából) és a szálloda wellness részlegének meghosszabbított használatát.
2
2
A wellness 700 m -es vízfelülettel, 3500 m -en, 6 medencével (20 m-es sportmedence, külső (használata időjárásfüggő) és belső
élménymedence, 2 gyógyvizes medence saját, minősített gyógyvízzel töltve, gyermekmedence) 8 különböző szauna attrakcióval (finn
szaunák, infraszauna, gőzfürdő, sókamra, fény- és hangterápiás szauna, herbárium, tepidárium és frigidárium) rendelkezik.
Az ár még tartalmazza 18:00 – 22:00-ig Dreher csapolt sör és a ház kiválasztott minőségi borainak fogyasztását!
A szobaárak nem tartalmazzák a feláras wellness szolgáltatásokat és az egyágyas felárat, mely 8.000 Ft/fő/éj.
A konferencia részvételi díjból az egyesületi tagoknak (cégenként egy fő) egyesületünk 9.000 Ft-ot átvállal.

A részvételi díj, bemutató asztal egyesületünk díjbekérője alapján előre fizetendő 2017. január 30-ig!

További információk:
Greenfield Hotel Golf & Spa (9740 Bükfürdő, Golf u. 4.)
www.greenfield.accenthotels.com
Szállásfoglalás:
Az árak a konferenciára megállapított kedvezményes díjak, melyek csak az Egyesületen keresztül történő foglalás esetén
érvényesek. Lemondás esetén is fizetendő!
Gyermekek részére a részvétel 9 éves korig ingyenes classic típusú szobában. 9-14 éves kor között 50 %, 14 éves kor fölött 20%
kedvezményre jogosultak.
A parkolás a szálloda előtti szabadtéri parkolóban díjmentesen biztosított.
Bejelentkezés 15.00 órától, kijelentkezés 12.00 óráig.

Jelentkezési lap

Határidő: 2018. január 20.

Részt kívánok venni a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének 2018. februárjában rendezendő konferenciáján

1 napos részvétel

02.15-én

………. fő

02.16-án

………. fő

2 napos részvétel

………. fő

3 napos részvétel

………. fő

4 napos részvétel

………. fő

Egyágyas elhelyezést kérek:

igen

nem

(szobatárs: …………………………………………………………….)

Bemutató asztalt kérek (80.000 Ft + Áfa)
A cég neve:

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

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

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

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

Részvételi díj fizetési határideje: 2018.01.30.

