CEE-TEX 2016ymieňali
Dátum: 22.09.2016 - 24.09.2016
Mesto: Novi Sad, Srbsko
NOVÉ PTC OBCHODNÉ PRÍPADY; PRAKTICKÉ RIEŠENIE PRE SPOKOJNOSŤ
ZÁKAZNÍKA
Od 22. do 24.septembra.2016 CEE-TEX usporadúva v Novom Sade v Srbsku, medzinárodnú
údalosť pre textilných odborníkov zo strednej a východnej Európy. Podujatie organizuje
Srbská Textilna Čistiaca Asociácia NEGA TEKSTILA a CINET podporovaná zp strany
národných asociácii a organizácii z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Bosne a
Hercegovine, Bulharska, Chorvátska, Macedónska, Moldavska, Čiernej Hory, Rumunska a
Slovinska. Preklady budú k dispozícii v bosiansko-chorvátsko-srbskom/anglickom,
maďarskom, slovenskom a poľskom jazyku.

Táto iniciatíva je vyvinutá s cieľom posilniť spoluprácu a celkové postavenie Profesionálnej
Starostlivosti o Textil (PTC) v strednej a východnej Európe (CEE region).
CEE-TEX si kladie za cieľ poskytnúť platformu pre PCT spoločnosti, ich dodávateľov,
národné asociácie, ako aj pre jednotlivých odborníkov a expertov. Všetko je zhrnuté pod
jednou strechou, aby zhromažďovali a vymieňali informácie, zoznámili sa s najnovšími
trendmi, technológiami a vývojom. Program ponúka nielen informácie o vlastnostiach trhu či
trendov, ale tiež poskytuje informácie o tom ako v praxi dosiahnúť vynikajúce výsledky v
každodenej práci.

Miesto
Hotel Novi Sad ****
Bulevar Jaše Tomića bb 21000 Novi Sad
Hotel sa nachádza 100 metrov od hlavnej
vlakovej a autobusovej stanici Novi Sad.
Tel: + 381 21 442 - 551
Fax: + 381 21 443 - 072
http://www.hotelnovisad.rs/en/
e-mail: recepcija@hotelnovisad.rs
Rezervácia s poznámkou ˝CEETEX˝
ponúka najlepšie ceny:
Hotel Novi Sad
- 70 eur za dvojposteľovú izbu (dve noci pre osobu)
- (1/1 doplnky v 10 euro/noc)
- poplatok zahŕňa: dve noci ubytovania, raňajky, 2 obedy a miestne taxy

Preprava
Preprava z/na letisko v Belehrade na Konferenciu je zdarma a zároveň Vás prosíme, aby ste
nás o svojom príchode informovali aspoň niekoľko dní skôr na e-mail:
negatekstila@gmail.com

Registrácia
- registračný poplatok stojí 100 eur ( 2 recepcie, prestávky, prekladateľa, konferenčné
poplatky, návštevy firiem, prehliadky...)
- uzávierka prihlášok: predbežná registrácia do 18.júla a konečná registrácia do
31.augusta.2016
- ak by ste chceli vystavovať na tejto udalosti a stáť sa partnerom, kontaktujte nás
prostredníctvom e-mailu: cinet@cinet-online.com
Toto bude prvá špecializovaná výstava v Srbsku. Pozvánky budú zaslané všetkým hotelom,
reštauráciam, nemocnicam, úradom sociálnej starostlivosti a spoločnostiam, ktoré majú
vlastné práčovne.
Schedule CEE-TEX 2016
Štvrtok, 22.september
08:00-13:00 Príprava stánkov(montáž) pre vystavovateľov. Preprava z Belehradského letiska
do Nového Sadu.
13:00-16:00 Príprava výstavy. Registrácia.
13:00-14:00 Obed.
14:30-15:30 Spoločná návšteva/prechádzka do Aqua System Dry Cleaning.
16:00-19:00 Otvorenie výstavy, uvítaci nápoj a prihovory VIP hostí, predstavovanie CEETEX, vystavovateľov a všetkých účastníkov.
16:30 Tlačová konferencia.
17:00-18:00 Spoločná návšteva do Aqua System Laundry, autobusom
18:00-19:00 Stretnutie CEE-TEX a CINET, malá sála, II poschodie
18:00-20:00 Degustácia miestných vín v hlavnej reštaurácii.
20:00 - Spoločenský večer- večera a spoločenský program s hudobníkom Cavićom Ďorďom.
CENTRAL & EASTERN EUROPEAN TEXTILE CARE SUMMIT
Piatok, 23.september
09:00-19:00 Výstava. Existuje aj samostatný vonkajší vchod na výstavu, umiestnený je v
kaviarni vedľa hotela, ktorá je v priebehu výstavy pre verejnosť uzavretá.
09:00-13:00 Prezentácie vystavovateľov. (11:00-11:30 Prestávka)
13:00-14:00 Obed.
14:00-17:00 CEE-TEX konferencia (15:30-15:45 Prestávka)
17:15-18:45 Prechádzka Novím Sadom, Petrovaradinský hrad.
19:30 Odchod autobusom do vinárstva Kovačevic na Fruškej Hore.
20:00 Spoločenský večer- večera a spoločenský program - preprava späť v dvoch skupinách.
Sobota, 24.september
09:00-12:00 Výstava.
10:30- 11:00 Prestávka.
11:00-13:00 Konferencia Srbského združenia.

