
                                               1/5 oldal  

 

 

 

 

 

 

 

 

„A MAGYAR PAPRIKA NAPJA” 

MÓRAHALOM 

2017. SZEPTEMBER 1.  

 
 

 

KIÁLLÍTÓI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Kapcsolat: Kis-Tóth Roland 
 

  FruitVeB  

  Tel: 06-70-338-9569 

E-mail: roland.kis-toth@fruitveb.hu 

Fax: 06-1-209-1697 

www.fruitveb.hu 



                                               2/5 oldal  

 

 

„A MAGYAR PAPRIKA NAPJA” 

 

 

FŐSZERVEZŐK: FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet 

   NAIK - Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 

   MTA Kertészeti Bizottság Zöldségtermesztési Albizottság 

   ZKI – Zöldségtermesztési Kutatató Intézet Zrt. 

   Mórahalom Önkormányzata 

 

IDŐPONT:                       2017. szeptember 1. (péntek) 

HELYSZÍN:                     Mórahalom, Aranyszöm Rendezvény Ház (6782 Mórahalom, Röszkei út 1.) 

   

 

A RENDEZVÉNYRŐL RÖVIDEN 

 

A „Magyar Paprika Napja” szakmai rendezvényt immáron hatodik alkalommal szervezi meg a FruitVeB 

Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet. A „Magyar Paprika Napja” rendezvénysorozat 

hagyományait folytatva a 2017. év szeptemberében megrendezésre kerülő program elsődleges célja, hogy az 

érdeklők betekintést kapjanak a hazai paprikatermesztés aktuális kérdéseibe, termesztéstechnológiai 

újításokba.  A Mórahalmon megrendezett alkalom kiemelt témája a fűszerpaprika termesztés és feldolgozás 

lesz. 
 

A hagyományőrző rendezvény kiemelt programpontjai között szerepel többek között:  

 

• a fűszerpaprika ágazat helyzete, piaci elemzése; 

• korszerű fűszerpaprika technológiák ismertetése; 

• a paprika ágazat régiós kihívásainak bemutatása; 

• az ágazatot érintő általános kérdések elemzése; 

• gyakorlati bemutatók. 

 

A RENDEZVÉNY CÉLCSOPORTJA 

 

A rendezvény kiemelt célcsoportjába tartoznak a hazai paprikatermesztésben érdekelt termelők, feldolgozók, 

kereskedők, emellett a rendezők a témához kapcsolódó szaktanácsadók, oktatók, kutatók, diákok, valamint 

civil érdeklődők részvételére is számítanak. A részvétel előzetes regisztráció alapján térítésmentes. 

Előzetesen összesen 250-300 fő résztvevővel kalkulálunk.  

 

A RENDEZVÉNY KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁJA /  MÉDIATÁMOGATÁS 

 

„A Magyar Paprika Napja” szakmai rendezvény meghívóját a rendezvény előtt egy hónappal a szervezők 

közzéteszik a hazai agrármédiában. A szervezők 500 db meghívót postáznak a potenciálisan érintett 

célcsoport (termelők, kereskedők, feldolgozók, stb.) képviselői számára. A meghívót postai úton, 

elektronikus úton, e-mailben több mint 1500 címzett részére küldjük ki, emellett több agrárhonlapon is 

közzéteszik a rendezvény felhívását.  

 

 

KIÁLLÍTÁSI AJÁNLAT HÁTTÉRIPARI PARTNEREK RÉSZÉRE  

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. AUGUSZTUS 18.  
 

A 2017. szeptember 1-én megrendezésre kerülő „A Magyar Paprika Napja” szakmai rendezvényen 

lehetőséget kívánunk biztosítani a háttéripari technológiai szállítók, szaktanácsadók számára, hogy a 

témához kapcsolódva a konferencia helyszínén kiállítóként részt vegyenek. A szakmai nap Mórakerten 

az Aranyszöm Rendezvény Házban kerül megrendezésre, ahol az épület ’Nagytermében’ van lehetőség 

kiállítani.  

A rendezvény kijelölt kiállítási helyszíneit az alábbi alaprajz szemlélteti:  
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Kiállítási árak 

 

 

Az ár tartalmazza: 1 db 80x120 cm-es asztalt 2 db székkel + 2 fő részére a rendezvényen való részvételt és az ebédet 

 

Helyszín  
Rendelkezésre álló 

kiállítási asztal (db)  
Listaár 

Kiállítói hely  

('K' jelű asztalok) 
30 40.000 Ft + Áfa/ asztal  

 

Rendelje meg a kiállítási lehetőséget 2017. július 31-ig (hétfő) 

10 %-os előfoglalási kedvezménnyel!  
 

 

A szakmai napon az egyes kiállítói helyszíneken az asztalokat a rendezők a megrendelések sorrendjében osztják el.  

 

 

 

 

SZAKMAI ANYAG MEGJELENTETÉSE ÉS HIRDETÉSI LEHETŐSÉG A 

KONFERENCIA SZAKMAI KIADVÁNYÁBAN 

 

A Zöldség-Gyümölcs Piac és Technológia szaklap 3. negyedéves számában a Magyar Paprika Napja VI. 

rendezvényre külön tartalommal készül. 

Szeretnénk az előadások anyagát és más a paprikatermesztés szakmai kérdéseit bemutató szakanyagokat 

bemutatni a rendezvényen megjelenő szakembereknek és az újság minden olvasójának. 

 

Ha termék reklámot szeretnének megjelentetni erre a ZGYPT újságban megszokott díjazás fejében 

van lehetőség. 
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HIRDETÉSI LEHETŐSÉG 
 

 

A kiadvány hirdetési méretei és árai: 

Hirdetésfelvétel:  

Pakó Pálma (palma.pako@fruitveb.hu  +36-70-338-9567) 

 

Lapzárta: 2017. július 26. (szerda) 

 

 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, JELENTKEZÉS 
  

 

A 2017. szeptember 1-én megrendezésre kerülő „A Magyar Paprika Napja VI.” szakmai rendezvényen a 

kiállítói részvétel feltétele a tájékoztató mellékleteként csatolt megrendelő lap kitöltése és a megadott 

határidőig történő visszaküldése. A rendezvény kiállítóinak létszáma maximált a jelentkezőket a 

megrendelés sorrendjében tudják fogadni a szervezők. A sikeres regisztrációról e-mailben értesítést 

küldünk és a megjelölt kapcsolattartó személlyel telefonon is felvesszük a kapcsolatot. A szakmai kiadvány 

lapzártája 2017. július 26. (szerda), a megjeleníteni kívánt hirdetéseket eddig az időpontig tudjuk 

fogadni. 

 

Amennyiben szeretne kiállítóként részt venni a szakmai rendezvényen, részvételi szándékát a megrendelőlap 

visszaküldése 2017. augusztus 18-ig (péntek) a 06-1-209-1697 faxszámon vagy az roland.kis-

toth@fruitveb.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen. Amennyiben a rendezvénnyel kapcsolatban kérdése 

van, kérjük hívja Kis-Tóth Rolandot a 06-70-338-9569-es telefonszámon.  
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Magyar Zöldség-Gyümölcszakmaközi 

Szervezet és Terméktanács 
H-1118 Budapest, Villányi út 35-43. 

Tel.: +36-1-381-1020, Fax: +36-1-209-1697 
e-mail: info@fruitveb.hu, url: www.fruitveb.hu 

 
 

 

MEGRENDELŐ  
„A MAGYAR PAPRIKA NAPJA” Mórahalom, 2017. SZEPTEMBER 1. 

 

E-mail: roland.kis-toth@fruitveb.hu, Fax:  06-1-209-1697 

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 18. (péntek) 

 

Név/Cégnév: ................................................................................................................................................................................................ 

Postázási cím: .......................................................................….................................................................................................. ................. 

Számlázási cím:........................................................................................................................................ .................................................... 

Kapcsolattartó neve: ….......................................................................................................................................................................... ...... 

E-mail címe:..................................................................................      Telefonszáma:….............................................................................. 

Kiállítási lehetőség (Kérjük jelölje X-el megrendelését)  

 

Helyszín  
Rendelkezésre álló 

kiállítási asztal (db)  
Listaár 

Kiállítói hely  

('K' jelű asztalok) 
30 40.000 Ft + Áfa/ asztal  

 

*Az ár tartalmazza: 1 db 80x120 cm-es asztalt 2 db székkel + 2 fő részére a rendezvényen való részvételt és az ebédet 
A szakmai napon az egyes kiállítói helyszíneken az asztalokat a megrendelések sorrendjében osztjuk el. 

 

Rendelje meg a kiállítási lehetőséget 2017. július 31-ig (hétfő) és  

10 % előfoglalási kedvezményt biztosítunk!*  

 

*A kedvezményt a 2017. július 31-ig befizetett megrendelésekre tudjuk biztosítani!  

 

Hirdetési lehetőség „A MAGYAR PAPRIKA NAPJA” szakmai kiadványában (Kérjük jelölje X-el megrendelését)  

     Lapzárta: 2017. július 26.  
SZÍNES OLDALAK   jelölés 
Borító 
B3, 1/1 oldal kifutó 215 x 307 mm 190.000 + Áfa  

B2, 1/2 oldal kifutó 215 x 153 mm   100.000 + Áfa  

B3, 1/2 oldal kifutó  100.000 + Áfa  

B4, 1/1 oldal kifutó 215 x 307 mm 240.000 + Áfa  

Belívek  

1/1 oldal kifutó 
        tükörméret 

215 x 307 mm 
190 x 258 mm 

180.000 + Áfa 
 

1/2 oldal kifutó 

        tükörméret 

215 x 153 mm 

190 x 129 mm 
  100.000 + Áfa 

 

1/4 oldal tükörméret   93 x  126 mm   65.000 + Áfa  

 

Amennyiben a megrendeléssel kapcsolatban kérdése van, kérjük keresse Kis-Tóth Rolandot a 06-70-338-9569-es 

telefonszámon vagy a roland.kis-toth@fruitveb.hu e-mail címen. 

Egyéb információ a megrendeléssel kapcsolatban: …..................................................................................................................... 

A FruitVeB. a regisztrációs díjról számlát állít ki, amelynek fizetési határideje legkésőbb 2017. augusztus 24.  

A rendezvénysorozaton való megjelenés árát a számla kézhezvétele után a FruitVeB számlájára átutalom. 
 

 

 

 

 

 

 

Dátum: .............................................................                          …...............................................................     

                                         aláírás 

file://///home/kinga/Document/mh040802.doc
file://///home/kinga/Document/mh040802.doc

