Értesítő
A Szilikátipari Tudományos Egyesület Kő- és Kavics
Szakosztály, a Magyar Kőszövetség és a Magyarhoni
Földtani Társulat közösen rendezi meg.

Kő- és Kavicsbányászat 2012
konferencia
A konferencia helyszíne: Hotel Visegrád **** - Wellness és konferenciaszálloda
A konferencia időpontja: 2012. május 31- június 1.
A konferencia első napján az előadásokat hallgathatják meg a résztvevők, majd a második napon
a dunabogdányi kőbányába tervezünk egy kirándulást.
A rendezvényen az alábbi témakörökből tervezünk előadásokat:
- Díszítőkövek építészeti lehetőségei és tapasztalati
- Import kövek szemben a hazai kövekkel, érvek és ellenérvek
- Műemlékeink védelme (kőkonzerválás, kőcsere)
- Vízépítési terméskövek hazai szabályozása
- Vasútépítési zúzottkő minőségi követelmények, tapasztalatok
- Díszítőkövek, terméskövek minősítése
Felkért előadók előadásai mellett, a rendezvényre lehet jelentkezni előadással is, melynek elfogadásáról a szakmai szervező dönt, az esettanulmányokat előre is köszönjük.
A rendezvényt a Magyar Mérnöki Kamaránál akkreditáltatjuk
A konferenciával kapcsolatosan lehetőséget biztosítunk reklámozásra. A kiadványban lehetőségük
van cég-, technológia- illetve termékismertetésre. A rendezvényen kiállítási lehetőséget is tudunk
biztosítani, mellyel konkrétan kézzelfoghatóan be tudja mutatni termékeit közvetlenül tárgyalhat a
rendezvény résztvevőivel.
Az SZTE Kő- és Kavics szakosztály, a Magyar Kőszövetség és a Magyarhoni Földtani Társulat tagjainak, nyugdíjasoknak, diákoknak kedvezményes részvételi díjat biztosítunk.
A jelentkezéseket 2012. május 4.-ig kérjük megküldeni.
Tisztelettel a szervezők nevében
Kárpáti László sk. és Gálos Miklós sk.
SZTE Kő- és Kavics szakosztálya
A rendezvény internetes elérhetősége: www.konferenciairoda.hu

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Jelentkezési lap
Jelentkezési határidő: 2012. május 4.
A jelentkezési lap másolható, egy jelentkezési lapon egy fő jelentkezését kérjük feltüntetni. Írógéppel, vagy nyomtatott nagybetűvel kérjük kitölteni. A karikák X-elésével jelezze a kért szolgáltatást.

Név: …………………………………………………………..…. Beosztás: …………………………………………………………...
Cégnév: ..……………………………………………………………………………….………..…………………………………………..
Cég cím: …………………………………………………………………………………..…….……………………………………………
MMK azonosító: ……………………………………..…..… Mobil: ………………………………….……………………………..
Telefon: ……………………………………………………..… Telefax: …………….………………………..……………………..
E-mail cím: ………………………………………………….… Internet oldaluk címe: …..……………………………………..
Jelentkezem a 2012. május 31- június 1-i kiállítással, egybekötött konferenciára, melyet a visegrádi Hotel Visegrád **** - Wellness és konferenciaszállodában tartanak.
Részvételi díj kategóriák: (akkor is fizetendő, ha más szolgáltatást is igénybe vesznek, a részvételi díj tartalmazza a konferencia előadásainak meghallgatását, a kiállítás megtekintését, a kiadványfüzetet, 2 kávészünetet, ebédet, vacsorát, a kiránduláson való részvétel lehetőségét)



Senioroknak (75 éven felülieknek), nappali tagozatos felsőoktatási hallgatóknak (szolgáltatások közül erre a kategóriára a dőlt betűs meghatározások vonatkoznak ).





Nyugdíjasoknak, oktatóknak (ha az intézmény fizeti a részvételi díjat)

15.000,-Ft/fő+27% ÁFA

Szakmai szervezetek tagjainak

17.000,-Ft/fő+27% ÁFA

Egyéb más esetben

19.000,-Ft/fő+27% ÁFA

ingyenes

Előadási, reklámozási és kiállítási lehetőségek



A konferencián előadást kívánok tartani, az előadási anyagot a visszajelzéskor megküldött formátum szerint a megadott
határidőre megküldöm)



Cégismertetőt kívánok elhelyezni a konferencia elektronikus kiadványában (2012. június 1-től, 2013. május 31.-ig) max.
1 A/4-es oldal terjedelemben.
20.000,-Ft/oldal+27% ÁFA

A konferencia kiadványában reklámanyagot szeretnék elhelyezni.
 1 oldal (30.000,-Ft/oldal+27% ÁFA)

 2 oldal (40.000,-Ft/oldal+27% ÁFA)

2

A konferencián szeretnék kiállítani, ill. szórólapot elhelyezni (minimálisan 2 m helyigény), ezért installáció nélkül
 2 m2 alapterületet igénylek
 3 m2

 4 m2

 5 m2

alapterületet igénylek

36.000,-Ft/ 2m2 +27% ÁFA
15.000,-Ft/ m2 +27% ÁFA

Szállás igénylési lehetőségek
Szállást szeretnék igénybe venni

Konferencia Iroda Bt.
1082 Budapest, Práter u. 4.
Telefon: 06-1-3038928;
Telefax: 06-1-3339676;
info@konferenciairoda.hu;
posta@konferenciairoda.hu;
www.konferenciairoda.hu

Kelt: ……………………… 2012. ………………

 egyágyas elhelyezéssel - 7.500,-Ft/ m2 +27% ÁFA
 kétágyas elhelyezéssel - 13.000,-Ft/ m2 +27% ÁFA
A részvételi díj és az igényelt szállásköltség összegét jelentkezésem
(ünk) visszaigazolása (a fizetendő összeg megadása) után az
OTP 11705008-20452337
számlára befizetem (jük) „Kő- és Kavicsbányászat” megjelöléssel.
Tudomásul vesszem (ük), ha jelentkezésem (ünk) ellenére a konferencián valamilyen okból nem veszek (ünk) részt, úgy a befizetett
összeget vissza nem igényelhetem (jük).

……………………..………………
Cégszerű aláírás, bélyegző

