CEE-TEX 2016
DATA 22.09.2016. – 24.09.2016.
Lokalizacja: Novi Sad, Serbia

Nowe sprawach gospodarczych pielęgnacji tkanin; Praktyczne rozwiązania
w celu spełnienia potrzeby klientów
Od 22. do 24. września 201.6 CEE-TEX odbędzie się w Novi Sad, międzynarodowa wydarzenie dla
specjalistów
w
konserwacji
tkanin
w
Europie
Środkowej
i
Wschodniej.
Szczyt organizowany przez Stowarzyszenie Serbii i pielęgnacja tekstyliów Cinet, wspierane przez
krajowe stowarzyszenia i organizacje z Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Bośni i Hercegowiny, Bułgarii,
Macedonii, Mołdawii, Czarnogóry, Rumunii, chorwacki i słoweński. Organizowane przekład na język
bośniacki-chorwacko-serbskim / angielskim, węgierskim, słowackim i polskim.

Inicjatywa ta została opracowana w celu zwiększenia współpracy i przede wszystkim pozycji
zawodowej pielęgnacji tkanin (PTC) w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE).
Stowarzyszenie prania i czyszczenia chemicznego CEE-TEX ma na celu uregulowanie platformy dla
firm zajmujących się utrzymaniem ubrań, ich dostawców, stowarzyszeń krajowych i indywidualnych
ekspertów.
Wielka spotykają się pod jednym dachem, w celu wymiany informacji, dyskusji na temat najnowszych
trendów w branży, technologii i rozwoju.
Nie tylko dążyć do zaoferowania informacje o cechach typowych dla rynków i trendów, ale także
dostarczyć informacji na temat najlepszych praktyk w celu osiągnięcia doskonałych wyników
praktycznych począwszy od jutra.

Lokalizacja: Hotel Novi Sad
Bulewar Jaše Tomića b. n.
21000 Novi Sad,
Tel: +381 21 422-511
Fax:+381-21-443-072
http://www.hotelnovisad.rs/en/
e-mail: recepcija@hotelnovisad.rs
Rezerwacja napisem "CEETEX" gwarantuje
najlepsze warunki:
Zakwaterowanie i wyżywienie: 70 € w pokoju
dwuosobowym (Dopłata za pokój jednoosobowy 10
€ / noc)
W cenie: zakwaterowanie ze śniadaniem i obiadem. Napoje nie są wliczone w cenę.

Koszty te powinny zostać zapłacone w hotelu.
Opłata rejestracyjna wynosi 100 €
W zestawie: Bankiet czwartek 22. i piątek 23.9. Przerwy
kawowe oraz. Program konferencji, firmy wizyta i zwiedzanie
turystyczny.
Wnioski ogólne: do 18.07.16.
Ostateczny wniosek nie później niż 31.08.16.

Program konferencji:
Czwartek 22.09.16.
8:00 do 1:00

wystawienniczej Making wystawy. Transfer
z lotniska w Belgradzie -Novi Sad.
12:00 do 13:00 Spotkanie Rady Dyrektorów pielęgnacji tkanin, w małej sali na drugim piętrze
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 16:00 Rejestracja uczestników, przygotowanie wystawy.
14:30 do 15:30 Zwiedzanie Akcje Aqua Dry systemu czyszczącego
http://www.aquaclean.rs/index.html
16:00 do 19:00 Uroczyste otwarcie konferencji CEE-TEX, otwieranie i zwiedzanie producentów
wystawa sprzętu i urządzeń do mycia i czyszczenia na sucho. Targi będą otwarte przez
cały czas konferencji. Na targach zapraszamy wszystkie główne hotele, szpitale,
instytucje opieki społecznej, firmy, które mają pralnia i czyszczenie Serbii. Według
zainteresowania mediów zorganizuje konferencję prasową w 16:30.
17:00 – 18:00
18:00 do 19:00
18:00 do 20:00
20:00

Zwiedzanie Aqua System (http://www.aquaclean.rs/index.html)
Spotkanie przedstawicieli CEETEX i CINET w małej sali na drugim piętrze
degustacja lokalnych win
uroczysta kolacja. Muzyka Cavic Djordje (https://www.facebook.com/djordje.cavic)
(Https://www.youtube.com/watch?v=_CkIIdrPEYI)

Piątek 23.09.16.
09:00 do 19:00
09:00 do 13:00
11:00 do 11:30
13:00 - 14:00
14: 00-17: 00
15:30 do 15:45
17:15 do 18:45
19:30
20:00

Wystawa producentów sprzętu i detergentów i chemicznych
ekspozycja na sponsorów
Przerwa kawowa
Obiad
CINET profesjonalna konferencja
Przerwa kawowa
zwiedzanie Nowego Sadu, Petrovaradin
wyjazd do obiadu w winnicy Kovačević na Fruska Gora
http://vinarija.kovacevic-vino.rs/
uroczysta kolacja i degustacja wina. Program. Powrót do hotelu w 2 grupach zgodnie z
zapotrzebowaniem. Po pierwsze, około 23h.

Sobota 24.09.16.
09:00 - 12:00 Wystawa sprzętu i urządzeń do mycia i suche
10:30 do 11:00 Przerwa kawowa
11:00 do 13:00 Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Opieki Textile
13:00 do 13:30 Spotkanie Rady Dyrektorów pielęgnacji tkanin, w małej sali na drugim piętrze

