„Legtöbben azt gondolják, hogy az egyesület az,
hol sokan fizetnek, s egy parancsol,
– pedig nem az a dolgok veleje,
hanem, hogy sokaknak nem vagyonbeli,
hanem lelki tulajdona is egy czélelérés
végett összesedjen”

Gáziparosok
Országos Egyesülete

Gróf Széchenyi István

MEGHÍVÓ / TÁJÉKOZTATÁS

Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete (MGVE) szervezésében
a Gáziparosok Országos Egyesületének (GOE) együttműködésével

2018. szeptember 19-én (szerdán)
(10.00 órai kezdettel - várható befejezés 15.00 óra)

IV. SZAKMAI NEMZETI FÓRUM
megtartására kerül sor

A kötelező energetikahatékonysági rendelet alkalmazásának tapasztalatairól
és a még nyitott kérdések tisztázására
Az energiahatékonysági rendelet 2. szigorítási fokának bevezetése, hatása és a
legégetőbb kérdések tisztázása

Tisztelt Szakmai Partnerünk,
Tisztelt Hölgyem és Uram,

A negyedik széleskörű szakmai fórum sikeres lebonyolításához is számítunk
az Ön támogató együttműködésére és személyes részvételére!
A Fórum sikere a szakma képviselőinek és a szakmához kapcsolódó Kormányzati és Végrehajtó szervek
aktív és interaktív részvételén, valamint a korábbi Szakmai Nemzeti Fórumok eredményein alapszik.

Nagyon sok téves információ van továbbra is a magyar piacon, nem beszélve a Rendeletben foglalt kivételek
értelmezéséről, továbbá a nyitott kérdésekről, mint pl. társasházi gyűjtőkémények.

Ebből fakadóan az idei évben is a Fórumon kiemelt figyelmet fordítunk a kéménygyártó és forgalmazó
cégekre és szakmai szervezeteikre is.

A magyar gáz- és kéményseprőipar minden szereplőjének bevonásával egy felvezető tematikus

előadást követően, moderált szakmai tájékoztató, érdekegyeztető és ütköztető vitának kívánunk teret és
helyet adni immáron negyedik alkalommal, figyelembe véve az időközben beérkezett szakmai
kérdéseket, véleményeket, javaslatokat.

Az idei Fórumot a már ismert helyszínen szervezzük, kényelmes teret és lehetőséget biztosítva a

résztvevőknek és támogatóinknak a Fórumnak otthont adó elegáns épület dísztermében és
különtermeiben, továbbá szem előtt tartottuk az egyszerűbb megközelíthetőséget is.

A FÓRUM HELYSZÍNE: Podmaniczky–Vigyázó-kastély díszterme és különtermei
1173 Budapest, Pesti út 115.

A Fórumra gépkocsival érkezők részére ingyenes parkolási lehetőség biztosított a
kastély főbejárata előtti külön parkolóban, illetve a kastély melletti nagy parkolóban.

A részvételi díjak a korábbi évekhez hasonlóan önköltséges áron kerültek meghatározásra.

A fórum teljes részvételi díja:

17.500,- Ft + Áfa / fő (56,- € + Áfa / fő)

Cég – Támogató szervezet részvételi díja:

65.000,- Ft + Áfa / cég-szervezet (200,- € + Áfa / cég-szervezet)

Kiemelt támogató részvételi díja:

300.000,- Ft + Áfa / cég-szervezet (975,- € + Áfa / cég-szervezet)

A FÓRUM KATEGORIZÁLT DÍJÁNAK RÉSZLETES TARTALMA AZ ALÁBBIAKBAN OLVASHATÓ:

A RÉSZVÉTELI DÍJAK ÉS TARTALMUK:
► Jogi személyiséggel rendelkező egyén

(pl.: tervező, kivitelező, társas vállalkozások képviselője, alkalmazottja, stb.)
► Minden olyan érdeklődő, aki szakmailag érintett, elhivatott a témát illetően
(p.: szakmai tanácsadó, szakújságíró stb.)

A FÓRUM TELJES RÉSZVÉTELI DÍJA
A fórum teljes részvételi díja: 17.500,- Ft + Áfa / fő (56,- € + Áfa / fő)

A részvételi díj 1 fő részére tartalmazza:
• frissítők fogyasztását érkezéskor, a Fórum szünetében és az ebéd ideje alatt;
• a Fórum teljes időtartama alatti részvételi és moderált hozzászólási lehetőséget;
• az elhangzott témák írásbeli összefoglaló anyagát;
• a Fórum eredményének írásos összegzését;
• a Fórum zárásaként a helyszínen elfogyasztott közös ebédet;
• délutáni kerekasztal beszélgetés részvétele;
• a helyszín egyedi programjait.

CÉG/TÁMOGATÓ SZERVEZET
(Fűtéstechnikai/Kéménygyártó és Égéstermék forgalmazó/Szakmai Szervezet/
az iparághoz kapcsolódó cég és/vagy képviselete.)

Cég – Támogató szervezet díja: 65.000,- Ft + Áfa / cég-szervezet (200,- € + Áfa / cég-szervezet)

A részvételi díj 1 fő részére tartalmazza:
• frissítők fogyasztását érkezéskor, a Fórum szünetében és az ebéd ideje alatt;
• a Fórum teljes időtartama alatti részvételi és moderált hozzászólási lehetőséget;
• az elhangzott témák írásbeli összefoglaló anyagát;
• a Fórum eredményének írásos összegzését;
• a Fórum zárásaként a helyszínen elfogyasztott közös ebédet;
• délutáni kerekasztal beszélgetés részvétele és témajavaslat benyújtása;
• a helyszín egyedi programjait.

TOVÁBBÁ:
• 1–1 db roll-up kihelyezése a Fórum főasztala mögötti térben és az állófogadás termében;
• 1 db asztali zászló kihelyezése;
• 1 db saját prospektustartó állvány kihelyezése a regisztrációs térben;
• a Támogató által biztosított hivatalos logó feltüntetése a Fórum hivatalos dokumentumain:
sajtófalon, emléklapon, stb.;

• csoportkép a rendezvény emlékéül a meghívott vendégekkel.

KIEMELT TÁMOGATÓ
(Gáziparban és Égéstermék-elvezető rendszerek gyártásában jelentős szerepet betöltő,
meghatározó piaci szereplő, vállalat)

Kiemelt Támogató részvételi díja: 300.000,- Ft + Áfa / cég-szervezet (975,- € + Áfa / cég-szervezet)

A részvételi díj 3 fő részére tartalmazza:
• frissítők fogyasztását érkezéskor, a Fórum szünetében és az ebéd ideje alatt;
• a Fórum teljes időtartama alatti részvételt és moderált hozzászólási lehetőséget;
• az elhangzott témák írásbeli összefoglaló anyagát;
• a Fórum eredményének írásos összegzését;
• a Fórum zárásaként a helyszínen elfogyasztott közös ebédet;
• délutáni kerekasztal beszélgetés részvétele és témajavaslat benyújtása, aktív szereplő
és válaszadó státus a beszélgetésben;

• a helyszín egyedi programjait.

TOVÁBBÁ:
• 1 db reklám molinó kihelyezése a kastély bejáratához a kerítésen;
• 1–1 db roll-up kihelyezése a Fórum főasztala mögötti térben és az állófogadás termében;
• 1 db asztali zászló kihelyezése a Fórum főasztalán;
• 1 db saját prospektustartó állvány kihelyezése a regisztrációs térben;
•a
 Támogató által biztosított hivatalos logó központi helyen történő feltüntetése
a Fórum hivatalos dokumentumain: Sajtófalon, Emléklapon, stb.;

• rövid előadási lehetőség (10’) a köszöntő után és kiemelt felszólalási lehetőség a rendezvény alatt;
• rendezvényt megelőző és utólag készített hírlevélben történő megjelenési lehetőség;
• csoportkép a rendezvény emlékéül a meghívott vendégekkel.

Bízunk benne, hogy a Fórum sikerében Ön is aktív szerepet tud vállalni!
Kérjük, hogy a részvételi szándékának megerősítését a mellékelten csatolt jelentkezési lapon feltüntetett
részvételi díj (csomag) megjelölésével az mgve@mgve.hu e-mail címre vagy közvetlenül a rendezvény
szervezőjéhez a villox@villox.hu e-mail címre küldje meg legkésőbb 2018. július 31-ig.

Hisszük és valljuk, hogy a hazai földgázellátás lakosságot érintő kérdései, ezek megvitatása, szakmai
állásfoglalásban való rögzítése nem csak a szakma közös érdeke, hanem nemzeti érdek is.
Ezt a Fórumot is ennek a gondolatnak kívánjuk alárendelni.

Budapest, 2018. július 19.

Szakmabaráti tisztelettel és üdvözlettel:
Versits Tamás sk.
elnök

