
*MEGJEGYZÉSEK:

• A FruitVeB a rendezett tagsági viszonnyal rendelkező egyéni termelő tagjai számára a szaktanácsadási napo(ko)n való részvétel díjá-
ból 10.000 Ft kedvezményt biztosít, tehát a részvételi díj nettó 45.000 Ft/fő (a kedvezmény a szállásra és vacsorára nem vonatkozik).

• A „PROFIKTÓL PROFIKNAK” – FruitVeB Szaktanácsadási Napok költsége a TÉSZ Nemzeti Támogatás keretein belül elszámolható.

• A Szakember Találkozón (vacsora) való részvétel és a szállás rendelése nem kötelező, mindössze a résztvevők kényelmét szolgáló 
opcionális lehetőség.

A jelentkezési lapot kérjük megküldeni az info@fruitveb.hu emailcímre.
Jelentkezési határidő: 2018. január 09. (szerda) 16.00 óra.

Kérdés esetén keresse:

Dr. APÁTI Ferenc alelnök: apati.ferenc@econ.unideb.hu; 0670/389-0556

HUNYADI István szakmai igazgató: istvan.hunyadi@fruitveb.hu; 0670/363-3775

Dr. DOMJÁN Erika ügyvezető: erika.domjan@fruitveb.hu; 0670/338-9568

Szakember Találkozó (vacsora) és szállás a 0. napra:
Azoknak ajánljuk, akik az 1. Szaktanácsadási Napon részt vesznek, és már előző este meg kívánnak érkezni.

1. Szaktanácsadási Napon való részvétel díja:
(Magában foglalja a büféellátást, az ebédet és a szaktanácsadási program teljes költségét)

Szakember Találkozó (vacsora) az 1. Nap végén:
Azoknak ajánljuk, akik az 1. szakmai napon részt vettek, és a vacsora után távozni kívánnak.

Szakember Találkozó (vacsora) az 1. Nap végén + szállás:
(Azoknak ajánljuk, akik mindkét szakmai napon részt kívánnak venni és a két szakmai nap közötti 
éjszakára szállást is igényelnek, vagy a csak a 2. szakmai napon részt venni szándékozók részére, 
amennyiben már előző este meg kívánnak érkezni.)

2. Szaktanácsadási Napon való részvétel díja:
(Magában foglalja a büféellátást, az ebédet és a szaktanácsadási program teljes költségét)

Mely programokon vesz részt? (Jelölje a rubrikában X-szel a kívánt tartalmat!)

 13.000 Ft + ÁFA

 55.000 Ft + ÁFA*

 3.000 Ft + ÁFA

 13.000 Ft + ÁFA

 55.000 Ft + ÁFA*

TARTALOM / SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE

RÉSZTVEVŐ SZEMÉLY ADATAI:

Név:

Cím:

Email cím:

Telefonszám:

Képviselt cég neve (ha van):

Képviselt cég címe:

SZÁMLÁZÁSI ADATOK:

Vállalkozás neve:

Vállalkozás címe:

Adószám:

A TÉSZ-ek Nemzeti Támogatása keretében el kívánja számolni:  igen  /  nem
A megfelelő válasz aláhúzandó!

2019. január 15-16. - Szigetszentmiklós, Gastland Hotel M0***

JELENTKEZÉSI LAP
PROFIKTÓL PROFIKNAK ‒ FruitVeB Szaktanácsadási Napok


