
Tisztelt EMSz Tagok, kedves Kollégák! 

 

A 2013-es párizsi JEC kiállításon az EMSz a Nemzeti külgazdasági Hivatal (HITA) jóvoltából egy 39 

négyzetméteres külön standdal vett részt, ahol 5 tagvállalatunk állított ki.  A HITA kiemelt figyelmet 

fordít a hazai kompozitiparnak, ezért jó esélyünk van arra, hogy a 2014-es évben is hasonlóan 

kedvezményes konstrukciókkal vehessenek részt tagjaink külföldi rendezvényeken.  

  

Újabb idei lehetőség a HITA részéről egy németországi üzletember-találkozó, amelyre az EMSz 

pályázatot nyújt be. A pályázat szakmai részével kapcsolatos észrevételeket örömmel vennénk 

tagvállalataink részéről (pl: melyek azok a szakmai szervezetek, érdekképviseletek, amelyekkel érdemes 

lenne a kapcsolatot felvenni, mely  szaklapokban vagy milyen egyéb fórmokon lenne érdemes 

hirdetésekkel megjelenni, stb.). Kérem, akinek saját szakterületén belül konkrét javaslata, elképzelése 

van, minél előbb jelezze, hogy azt is be tudjuk építani a pályázatba!  

Az EMSz tiszteletjegyeket kapott a Deutsche Messe-től a Hannover Messe kiállításra, amely világszinten 
igen nagy és jelentős technológiai esemény.  A jegyek érvényesek a vásár minden napján, mint 
belépőjegy, feljogosít a tömegközlekedési eszközök használatáraa Hannoverben, lehetővé teszi a 
részvételt minden HM előadáshoz és konferenciához, és igénybe lehet velük venni a Visitor Center 
szolgáltatásait (kávé, üdítő, folyóiratok, íróasztal+internet). Az érdeklődők a 
http://www.hannovermesse.de/en/promo?v57fk linkre kattintva automatikusan a 

kiállítás regisztrációs oldalára jutnak, ahol egy nyomtatvány kitöltése után 

PDF formátumban az email-címükre kapják meg a belépőjegyet. 

Szeretnénk továbbá meghívni Önt és Kísérőjét az Első Karbon Konferencia előadásaira és a kapcsolódó 

bemutatókra, programokra.  

 A konferencia helyszíne: Keszthely, Festetics kastély (Helikon Kastélymúzeum, 8360 Keszthely, 

Kastély u. 1.) 

http://www.hannovermesse.de/en/promo?v57fk


 A konferencia témája: Karbon, a 21. század alapanyaga: a gyártás, kutatás, fejlesztés, tervezés, 

termékgyártás elméleti és gyakorlati kérdései. 

 Időpontok: A rendezvény április 19-én délelőtt 9 órakor szabadidős programokkal veszi kezdetét, 

és április 20-án 19 órakor zárul. 

 Hivatalos program: Az előadások április 19-én, pénteken 13:40 és 19:30 között, valamint április 

20-án, szombaton 9:00 és 12:30 között lesznek. 

Részvételi díj: A konferencia előadásain, valamint a további programokon a részvétel díjtalan, de 

előzetes regisztrációhoz kötött. 

 Regisztráció: www.hajomagazin.hu weboldalon 

 Regisztráció határideje: 2013. április 10. 

 Kedvezményes szállásfoglalás: E-mail: sungarden@keszthelynet.hu, +3630 9762 720 

 További információk: www.hajomagazin.hu  

A konferencia részletes, hivatalos programját a hírlevél mellett csatolva küldöm. 

 

Üdvözlettel,  
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