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VII. évfolyam 5. szám

Hírlevél
Erősített Műanyaggyártók Szövetsége
Tisztelt EMSz Tagok, kedves Kollégák!

Az immár hagyományossá vált őszi szakmai kirándulásunkat idén az Omikron-Dokk Kft-hez (Felsőörs) és
a Carbon Composites Kft-hez (Pécsely, Klárapuszta) szervezzük, akik különféle - elsősorban gépjárműipari alkatrészeket
gyártanak. Az üzemlátogatás időpontja 2011. október 29 (kedd).
A korábbi
üzemlátogatásokhoz hasonlóan az utazás különbusszal történik, amely EMSz tagoknak ingyenes. Találkozás
6.45-kor a korábbi években megszokott helyen, a XI. kerület Egry József u. 2. sz. alatti ERSTE Bank fiók előtt
(Petőfi híd budai hídfő), ahol ingyenes parkolási lehetőség van.
A program:
Indulás 7.00-kor, megérkezés Felsőörsön 9.00 körül. A cégbemutató kb. 2 órát vesz majd igénybe, ezt
követően 11.00-kor tovább indulunk Pécselyre. 11.30-kor kezdődik a második cégbemutató, amely szintén kb.
2 órás lesz. Ezt követően a Szövetség vendégül látja a tagokat egy ebédre. 15.00-kor vissza indulunk, érkezés
Budapestre 17.00 körül. Az érdeklődők kérjük, jelentkezzenek Csukat Gabriellánál (06-20-520-6912,
csukat@novia.hu).
Terveink között szerepel a nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) támogatásával 2014. február 25-27 között
Moszkvában kiállítóként részt venni a Composite-Expo-n, amellyel egy időben tartják a Polyurethanex,az
Adhesive & Sealants, és a RusLite kiállításokat is. Ennek költségei előreláthatólag: repülőjegy 100-300 EUR,
szállás 100-120 EUR/fő/éj. A részletekkel kapcsolatban előreláthatólag december elején jelentkezünk.
2013. szeptember 17-19. között került megrendezésre a Composites Europe szakkiállítás és vásár
Stuttgartban (www.composites-europe.com), és ezzel párhuzamosan a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA)
által támogatott külföldi céglátogatással egybekötött üzletember találkozó. A kiállításon az EMSZ külön
standon kiállítóként már több alkalommal képviselte a hazai kompozitipart, amelyről korábbi hírleveleinkben be
is számoltunk. Az idei kiállítás területe mintegy 20.000 négyzetméter volt, ahol 406 kiállító volt jelen 28
országból, és több, mint 9000 nemzetközi látogató jelent meg.
A szövetség standján 10 tagvállalatunk állított ki, és folytatott tárgyalásokat a potenciális partnerekkel,
ügyfelekkel, megrendelőkkel.
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