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MEGHÍVÓ
EIMA Olaszországi Szakmai Tanulmányút
2012. november 7-9.
A TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. a FruitVeB-bel közösen 2012. november elején szakmai tanulmányutat szervez az
olaszországi „EIMA Nemzetközi Mezőgazdasági Gépkiállítás és Vásár” megtekintésére, amelyre
tisztelettel meghívjuk
A szakmai tanulmányút alkalmával a résztvevők Olaszország legnagyobb mezőgazdasági gépkiállításán, az „EIMA”-n
vehetnek részt. A kétévente Bolognában megrendezésre kerülő mezőgazdasági vásáron 40 országból több mint 1600
technológiai szállító képviselteti magát, a látogatók száma 2010-ben meghaladta a 150 ezer főt. A 18 pavilonban
megrendezésre kerülő rendezvény átláthatóságát nagyban segíti, hogy a kiállítókat termékkörök szerint csoportosítják.
Kiemelt termékkörök:
I. Talajjavítás és erdészeti gépek; II. Traktorok, kerti traktorok, motoros kaszák, motoros kapák és többcélú
mezőgazdasági járművek; III. Vetés és trágyázás; IV. Növényápolás; V. Öntözés; VI. Betakarítás; VII. Szállítójárművek;
VIII. Állattenyésztéshez kapcsolódó gépek és eszközök; IX. Tartozékok és alkatrészek. A kiállításon a mezőgazdasághoz
kapcsolódó megújuló energiaszektor nemzetközi technológiai szállítói is bemutatkoznak.
A kiállítás hivatalos weblapja: www.eima.it
Időpont:

2012. november 7-9. (szerda-péntek)

Útvonal:

Budapest – Ferrara, Bologna – Budapest

Szállás:

*** szállodában Ferrara környékén (Bolognától 35-40 km-re)

Tervezet program:
November 7. (szerda)
November 8. (csütörtök)
November 9. (péntek)

Utazás, várható érkezés Ferrara-ba az esti órákban, szálláshelyek elfoglalása.
Reggel 9.00 órától este 18.00 óráig „EIMA” kiállítás megtekintése.
Este fakultatív program.
Reggel 9.00 órától délután 15.00 óráig “EIMA” kiállítás megtekintése.
Hazautazás, várható hazaérkezés az éjszakai órákban.

Részvételi díj:

 Saját szervezésű kiutazás esetén: 38.000 Ft +Áfa/fő (Korlátozott létszámban!)
Az ár tartalmazza: ***szállodában 2 éjszaka szállást, büféreggelit, menüvacsorát, 2 napra kiállítási belépőt,
csoportos utasbiztosítást. A szállást kétágyas szobákban tudjuk biztosítani. Felár (10.000 Ft + Áfa) megfizetése
esetén korlátozott számban egyágyas szoba is igényelhető.

 A TÉSZ-ÉSZ által szervezett autóbuszos kiutazás esetén: 60.000 Ft + Áfa/fő
Az ár tartalmazza: ***szállodában 2 éjszaka szállást, büféreggelit, menüvacsorát, 2 napra kiállítási belépőt,
csoportos utasbiztosítást, autóbuszos utazást és helyi transzfert. A szállást kétágyas szobákban tudjuk biztosítani.
Felár (10.000 Ft + Áfa) megfizetése esetén korlátozott számban egyágyas szoba is igényelhető. A TÉSZ-ÉSZ
által szervezett busz Budapestről indul.
Általános információk, jelentkezés:
A 2012. november 7-9. között megrendezésre kerülő szakmai út részvételi feltétele a meghívó mellékleteként csatolt
regisztrációs lap (személyenként külön-külön) visszaküldése és a részvételi díj megadott határidőig történő befizetése.
Részvételi szándékát kérjük a regisztrációs lap visszaküldésével 2012. október 22-ig (hétfő) a 06-1-209-1697
faxszámon vagy a teszesz@gmail.com e-mail címen jelezni szíveskedjen! Amennyiben a rendezvénnyel kapcsolatban
kérdése van, kérjük keresse Jasper Attilát a 06-70-426-1797-es telefonszámon.

TÉSZ-ÉSZ NONPROFIT KFT.
H-1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel.: +36-1-381-1021, Fax: +36-1-209-1697, E-mail: teszesz@gmail.com
Nyilv. tart.: Fővárosi Bíróság, Cégj.: 01-09-901388

Regisztrációs lap
EIMA Olaszországi Szakmai Tanulmányút
Mezőgazdasági Gépkiállítás

2012. november 7-9.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012.10.22. (hétfő)
(Fax: 06-1-209-1697, E-mail: teszesz@gmail.com)

Név: ..........................................................................................................................................................
Születési idő és hely (az utasbiztosításhoz):.…...............................................................................................
Telefonszám: …...........................................................................................................................................
E-mail cím: ….............................................................................................................................................................
A delegáló szervezet neve: ...............................................................................................….......................
Számlázási név, cím: …..............................................................................................................................

Kérjük jelölje X-el az Önre vonatkozó információt!
Részvétel saját szervezésű kiutazással / 38.000 Ft +Áfa/fő
Részvétel a TÉSZ-ÉSZ által szervezett autóbuszos kiutazással / 60.000 Ft + Áfa/fő
Egyágyas elhelyezést kérek / Korlátozott számban! + 10.000 FT + Áfa/fő

A regisztráció alapján a TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. a részvételi díjról számlát állít ki, amelynek
befizetési határideje legkésőbb 2012. október 26. (péntek).
Az utazással kapcsolatban a pontos részletekről a TÉSZ-ÉSZ 2012. október 31-ig (szerda) e-mailben és
telefonon értesíti a regisztrált résztvevőket.

Dátum
* A delegáló szervezet pecsétje.

* ph.

…......................................
Aláírás

