„Magyar Pékszövetség Szakmai Napja”
Hotel Béke**** Hajdúszoboszló
2017. november 10-11-12. (péntek, szombat éjszaka)

JELENTKEZÉSI L AP
A sikeres foglalás érdekében kérjük,
szíveskedjenek kitölteni és határidôig (2017. október 20.) visszaküldeni
az alábbi jelentkezési lapot a Magyar Pékszövetségbe!
Kétágyas szoba félpanziós ellátással Hotel Béke**** Hajdúszoboszló (büféreggeli és büfévacsora)
2 ágyas szoba 1 fô részére:
2 ágyas szoba 2 fô részére

...... fô
...... fô

Ár: 15.900 Ft + Áfa/fô/éjszaka
Ár: 12.900 Ft + Áfa/fô/éjszaka

Gyerek kedvezmény pótágyon
0-3 éves korig
4-11 éves korig
12-16 éves korig

...... fô
...... fô
...... fô

Ár: Szállás és étkezés 100%-ban térítés mentes
Ár: 5.500 Ft + Áfa/gyerek
Ár: 11.000 Ft + Áfa/gyerek

Svédasztalos gálavacsora, félpanziós áron felül:

...... fô

Felár: 7.500 Ft + áfa/fô

A Hotel Béke**** szobaárhoz tartozó alapszolgáltatások: szállás félpanzióval (büféreggelivel és büfévacsora), a szálloda
saját gyógyfürdôjének és wellnes részlegének (illatkamra,g zkabin,infra finn szauna) fittnes terem korlátlan használata,
fürd köntös, zárt parkoló (220 db), WIFI. Galéria GYÓGYÁSZAT WELLNESS.
Az idegenforgalmi adó: 500 Ft/fô/éj, amelyet a szobaár nem tartalmaz.
Számlázási cím: ..................................................................................................................................................................
A résztvevô neve: ................................................................................................................................................................
Név, akivel megosztja a szobáját: .........................................................................................................................................
Érkezés dátuma: .......................................... Elutazás dátuma: .......................................... Éjszakák száma: ......................
Szobák elfoglalásának legkorábbi idôpontja: …............................................... (Kérjük, jelezzék korai szobaelfoglalási igényüket!)
Kapcsolattartó neve: ....................................................................................
Tel.: .............................................. Fax: .............................................. E-mail: ...............................................................
2017. november 10-i (14.00 órától) Pékakadémián részt veszek

o igen

.…...... fô

2017. november 11-i (10.00 órától) Pékakadémián részt veszek

o igen

.…...... fô

2017. november 11-i (14.00 órától) Közgyûlésen részt veszek

o igen

.…...... fô

2017. november 11-i esti (19.00 órától) Gálavacsorán, Szakestélyen részt veszek

o igen

.…...... fô

Gálavacsora térítésmentesen biztosított TAGSÁG esetén 1 fôre.
Igényt tartok az 1 db térítésmentes gálavacsorára

o

Igényt tartok 4 db kávé jegyre

o

Általános információk:
• A Szakestélyen résztvevôk létszáma 200 fôben van maximalizálva, ezért szükséges a részvételi szándékuk mihamarabbi visszajelzése, mert így tudunk helyet biztosítani.

PÉK AK ADÉMIA TEMATIKÁJA
PÉNTEK DÉLUTÁN (14.00 órától):
1. Termelés és értékesítés költségtényezôi és számításuk (dinamikus kezelés,
folyamatos követés – vezetôi feladatok).
Elôadó: Bogóné Tóth Zsuzsanna, SZIE-ÉTK
2. Vevôi elvárások és vevôkezelés, tárgyalás, üzletkötôi rendszer üzemeltetés,
rendeléskezelés, vevôi nyomonkövetés.
Elôadó: Batternay Anita, Preston Sales and Marketing

SZOMBAT DÉLELÔT T (10.00 órától):
1. Piaci ismeretek, különös tekintettel a sütôipari termékekre,
táplálkozástudományi trendek hatása a sütôipari termékfejlesztésre.
Elôadó: Lemes Tünde, Puratos
2. Marketingismeretek és hatékony piackutatás kkv-k részére.
Elôadó: Dr. Kasza Gyula, SZIE-ÉTK

FOGL ALÁSI INFORMÁCIÓK
1. Szobák elfoglalása: 15.00-tôl, a Pékakadémiára érkezôk 13:00 órától foglalhatják el a szobákat,
korábban érkezôk kérjük, elôre jelezzék érkezésük pontos idôpontját!
Szobák elhagyása: 11.00-ig (csomagmegôrzés biztosított az elutazási napon).
2. A fürdô és wellness részleg korlátlan használata érkezés napján 15:00 órától, elutazás napján
11:00 óráig érvényes.
A Szakmai Nap helyszíne: Hotel Béke **** 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10.
Jelentkezés: SZÍVESKEDJENEK E-MAILEN VAGY FAXON ELKÜLDENI JELENTKEZÉSÜKET A MAGYAR PÉKSZÖVETSÉGHEZ:
1117 Budapest, Dombóvári út 6-8. • Telefon/fax: 06-1-204-9004 • e-mail: iroda@pekszovetseg.hu

Aláírás: ............................................................................

Dátum: ...........................................................

