CEE-TEX 2016
Dátum: 2016.09.22 – 2016.9.24
Helyszín: Újvidék, Szerbia

Gyakorlati megoldások vevőelégedettségnek
2016 szeptember 22-tól 24-ig CEE-TEX zajlik Újvidéken, Szerbia, a nemzetközi esemény textil
szakértőknek Közép- és Kelet Európában. A rendezvény szervezője a Szerb Textil Tisztító
Egyesület NEGA TEKSTILA és CINET, a nemzeti szövetségek és szervezetek támogatásukkal
Csehországbol, Magyarországról, Lengyelországról, Bosznia-Hercegovinaból, Bulgáriából,
Horvátországról, Macedóniából, Moldovábol, Montenegróbol, Romániából és Szlovéniábol.
Fordítások elérhetőek lesznek bosnyák-horvát-szerb, angol, magyar, szlovák és lengyel
nyelveken.
Ezt a kezdeményezést fejlesztik hogy erősítse meg Professional Textile Care
együttműködését és teljes pozícióját, (PTC) a Közép és Kelet-Európa régióban (CEE régió).

CEE-TEX-NEK az a célja, hogy nyújtson egy helyet a PTC vállalatok számára, a szállítóiknak,
nemzeti társaságoknak és egyéni szakértőknek. Mindent egy tető alatt hoznak hogy
információt váltson és gyűjtse őt, a legújabb tendenciákról, technológiákról és fejlesztésekről
tanuljon. A program nem csak piaci jellemzőkkel és tendenciákkal kapcsolatos információkat
ad, de szintén napi operációkban nyújt legjobb gyakorloti információt azon, hogy hogyan
lehet kiválóságot megvalósítani, holnaptól kezdve.

Helyszín
Hotel Novi Sad 4*-os szálloda, részvételi díj
két szobás elhelyezéssel 70 EUR (az ár
tartalmazza a szállást 2 éjszakára, reggelit,
két ebédet, adókat), 1 ágyas felár 10 EUR
Szobafoglalás „Ceetex“ megjegyzés
használatával a legalacsonyabb árokat
biztosítja.
Belgrádi reptérről a transzfer ingyenes, de
jelezni kell időben

Regisztráció
Regisztrációs díj: 100 EUR (az ár tartalmazza a részvételt a konferencián, kávészüneteket,
fordítást, 2 vacsorát, a céglátogatásokat és a városnézést.
Regisztráció: általános jelentkezés 2016. július 18-ig (végleges augusztus 31ig)
Mivel Szerbiában ez lesz az első szakirányú rendezvény, így meghívót minden olyan
létesítmény kap, akinek van mosodája (kórházak, hotelek, éttermek, öregotthonok, stb.)

Program:
Szeptember 22. csütörtök:
Délelőtt érkezés, regisztráció
Ebéd
14.30-15.30 Céglátogatás (vegytisztító szalon)
16.00-19.00 Rendezvény hivatalos megnyitója
18.00-tól Borkóstoló
20.00-tól Zenés esti műsor
Szeptember 23. péntek:
09.00 - 13.00 Kiállítók bemutatói
Ebéd
14.00 - 17.00 CEE-TEX konferencia
17.15 - 18.45 Novi Sad városnézés
19.30 Indulás busszal a közeli Kovacevic borászatba, esti műsor, vacsora
Napközben folyamatosan: kiállítás
Szeptember 24. szambat:
•
09:00 -12:00 kiállitás
•
10:30 –11:00 kávé
•
11:00 -13:00 Szerb társasági konferencia

