CEE-TEX 2016
Datum: 22. - 24. 9. 2016
Město: Novi Sad, Srbsko
NOVÉ PTC OBCHODNÍ PŘÍPADY; PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ PRO SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA
Od 22. do 24. září 2016 CEE-TEX pořádá ve městě Novi Sad v Srbsku mezinárodní výstavu pro textilní
odborníky ze střední a východní Evropy. Událost organizuje Srbská Asociace prádelen a čistíren NEGA
TEKSTILA a CINET podporovaná ze strany národních asociací a organizací z České republiky,
Maďarska, Polska, Slovenska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Makedonie, Moldavska,
Černé Hory, Rumunska a Slovinska. Překlady budou k dispozici v bosensko-chorvatskosrbském/anglickém, maďarském, slovenském a polském jazyce.
Tato iniciativa je vyvinutá s cílem posilnit spolupráci a celkové postavení Profesionální Péče o Textil
(PTC) ve střední a východní Evropě (CEE region).
CEE-TEX si klade za cíl poskytnout platformu pro PTC společnostem, jejich dodavatelům, národním
asociacím, a také jednotlivým odborníkům a expertům. Vše bude probíhat na jednom místě tak, aby
došlo ke shromažďování a výměně informací, seznámení se s nejnovějšími trendy, technologiemi a
vývojem. Program nabízí nejen informace o vlastnostech trhu či trendů, ale také poskytuje informace
o tom, jak v praxi dosáhnout vynikajících výsledků v každodenní práci.
Místo konání
Hotel Novi Sad****
Bulevar Jaše Tomića bb, 21000 Novi Sad
Hotel se nachází 100 metrů od hlavní vlakové a autobusové stanice Novi Sad.
Tel: +381 21 442-511
Fax: +381 21 443-072
http://www.hotelnovisad.rs/en/
e-mail: recepcija@hotelnovisad.rs
Rezervace s poznámkou „CEETEX“ nabízí zvýhodněné ceny:
- 70 €/dvoulůžkový pokoj (dvě noci, pro osobu)
- (1/1 doplňky za 10€/noc)
Poplatek zahrnuje: ubytování na dvě noci, snídaně, dva obědy a místní poplatky
Přeprava
Přeprava z/na letiště v Bělehradu na Konferenci je zdarma a zároveň Vás prosíme, abyste nás o svém
příchodu informovali alespoň několik dní předem na e-mail: negatekstila@gmail.com
Registrace
- Registrační poplatek je 100€ (2 recepce, přestávky, překladatel, konferenční poplatky,
návštěvy firem, přehlídky…)

-

Uzavírka přihlášek: předběžná registrace do 18. 7. 2016 a konečná registrace do 31. 8. 2016
Pokud byste chtěli vystavovat na této události a stát se partnerem, kontaktujte nás
prostřednictvím e-mailu: cinet@cinet-online.com

Toto bude první specializovaná výstava v Srbsku. Pozvánky budou zaslané všem hotelům,
restauracím, nemocnicím, úřadům sociální péče, a společnostem, které mají vlastní prádelny.
Program CEE-TEX 2016
čtvrtek 22. 9. 2016
08:00 – 13:00 Příprava stánků (montáž) pro vystavovatele, přeprava z Bělehradského letiště do
Nového Sadu
13:00 – 16:00 Příprava výstavy, registrace
13:00 – 14:00 Oběd
14:30 – 15:30 Společná návštěva/procházka do Aqua System Dry Cleaning
16:00 – 19:00 Otevření výstavy, uvítací nápoj a projev VIP hostů, představení CEE-TEX, vystavovatelů
a všech účastníků
16:30 Tisková konference
17:00 – 20:00 Společná návštěva autobusem do nemocniční prádlo Cisto Plus
20:00 – Společenský večer – večeře a společenský program s hudebníkem Cavićom Ďorďom
CENTRAL & EASTERN EUROPEAN TEXTILE CARE SUMMIT
pátek 23. 9. 2016
09:00 – 19:00 Výstava. Existuje i samostatný vnější vchod na výstavu umístěný v kavárně vedle
hotelu, která je v průběhu výstavy pro veřejnost uzavřena
09:15 – 13:00 CEE-TEX konference (11:15 – 11:30 Přestávka)
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 17:00 Prezentace vystavovatelů (11:00 – 11:30 Přestávka)
17:15 – 19:00 Procházka Novým Sadem, Petrovaradinská pevnost
17:15 – 19:00 Konference Srbského sdružení
19:00 – 20:00 Degustace místních vín v hlavní restauraci
20:00 – Společenský večer – večeře a společenský program
sobota 24. 9. 2016
09:00 – 12:00 Výstava
09:00 – 10:00 Setkání CEE-TEX a CINET, malý sál, II. poschodí

