
A beszélgetés témája: 

Vállalati versenyképesség:  
jelen és jövő

Moderátor: Krizsó szilvia

Beszélgetőpartnereink:
Dr. DáviD Ferenc,  a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 

Szövetségének főtitkára 
Kupa Mihály közgazdász, volt pénzügyminiszter
nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója

Program: 
17.30–18.00 Érkezés, regisztráció
18.00–20.00 Kerekasztal-beszélgetés
20.00–22.00 Vacsora
Részvételi díj: 34 900 Ft + áfa 
(Regisztrálni csak az alábbi jelentkezési lap visszaküldésével lehetséges, vagy online 
a www.trademagazin.hu weboldal rendezvények menüpontja alatt.) 
A beszélgetés nyelve: magyar. Öltözet: üzleti. 

Időpont: 2015. május 28.
Helyszín: Aquincum Hotel Budapest (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) 

Jelentkezési határidő: 2015. május 22.

További információ: Skultéti Bernadett marketingmenedzser • telefon: +36 (30) 826-4159 • e-mail: skulteti.bernadett@trademagazin.hu

A va cso rán részt vesznek meg hí vott  
szak ér tők és a Lánc híd Klub tag jai: 
hovánszKy lászló elnök (Metspa); dr. Andics Jenő 
(Carneol); Baja sánDor (Randstad); BeneDeK lászló 
(Kaiser Food); Dr. csirszKa gáBor (Estraco); csongovai 
taMás (Coop); FazeKas enDre (Sió-Eckes); FeKete zoltán 
(Márkaszövetség); Dr. Fischer Béla (Cukoripari Egyesülés); 
FölDesi györgy (Binzagr); gyenes anDrás (Unilever); házi 
zoltán (Nagybani Piac); herMann zsuzsanna (Trade 
magazin); justin istván (Pek-Snack); KálMán csaBa (Dr. 
Oetker); KeDves Ferenc (Partner in Pet Food); Kovács 
lászló (Pick Szeged); KozáK áKos (GfK); Dr. Köves anDrás 
(NT); Krizsó szilvia (Krizshow); KujBus tiBor (Reál); Magyar 
péter (Tradeover); Dr. MiKlósvári géza (MAGYÜSZ); 
Molitórisz Károly (Univer Product); Murányi lászló 
(Franchise Szövetség); plutzer taMás (Aquarius Aqua/
Buszesz); poór zoltán (GoodMills Group); rácz józseF 
(Prémium Kert); sóFalvi attila (Tchibo); sósKuti györgy 
(Nestlé); soltész gáBor (Ostoros-Novaj Bor); soltész 
GerGő (FHB); strasser-Kátai BernaDett (Real Nature); 
szalóKyné tóth juDit (Nielsen); széKács tiBor (Aldi); 
tarsoly józseF (Coca-Cola Ausztria); Dr. tíMár iMre (Tanner 
Trade); tóth zoltán (MindZ); vuleta zsolt (Borsodi); zsinKó 
Bálint (Zwack Unicum); Boros péter, Kuti Ferenc, Matus 
istván, saltzer Kornél, seregi györgy, szilágyi lászló

Név: Beosztás:

Számlacím:

Levelezési cím:

Adószám:

Telefon: Fax:

E-mail:

Cégnév:

Dátum, aláírás:

Jelentkező adatai:
Igen, részt kívánok venni a rendezvényen. Kérem, az alábbi adatokkal regisztráljanak, és a részvételről szóló számlát megküldeni szíveskedjenek.

Nem járulok hozzá, hogy a Trade magazin tájékoztatóihoz, felhívásaihoz, hírleveleihez a fentiekben megadott e-mail címemet felhasználják. 

A jelentkezési lap visszaküldése egyben számla ellenében történõ fizetési kötelezettséget is jelent. A részvételi díj nettó 20 000 Ft továbbszámlázásra kerülő vendéglátást tartalmaz.  
A jelentkezés lemondását csak írásban, a rendezvényt megelőző 5. munkanapig tudjuk elfogadni. Amennyiben a lemondás ez után érkezik meg, úgy a részvételi díjat teljes egészében leszámlázzuk.

Figyelmébe ajánljuk a Trade magazin és a Lánchíd Klub 
által szervezett Business Dinner rendezvénysorozatot

Szeretettelvárjukazérdeklődővállalatvezetőket,döntéshozókataszakmaiprogrammalegybekötöttüzletivacsoránkon!

A rendezvény szervezője: A rendezvény támogatói:




