
Részvételi díj: 44 900 Ft + áfa
(Részletes program és regisztráció a www.trademagazin.hu oldalon a rendezvények menüpon-
tban található. Regisztrálni az alábbi jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével is lehet!)

Időpont: 2017. május 25.
Helyszín:  Aquincum Hotel Budapest 

(1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.)

Jelentkezési határidő: 2017. május 18.
A beszélgetés nyelve magyar, angol nyelvű szinkrontolmácsolással.

További információ: Németh Éva marketingmenedzser – e-mail: nemeth.eva@trademagazin.hu

Miről kérdezzük meghívott beszélgetőpartnereinket?
Például, hogy látják Magyarország geopolitikai vízióját tíz–tizenöt 
éves távlaton belül? Milyen trendek és megfontolások vezetik 
a geopolitikai stratégiánkat? Mennyire reális stratégia vagy 
valószínű esemény, hogy Magyarország kilép az EU-ból? És 
ha igen, milyen körülmények vezethetnek erre minket? Milyen 
geopolitikai csoportosulásokkal, szövetségekkel kell számolnunk 
egy évtizedes távlatban Európában és a világban és mi hová 
tartunk/kívánunk betagozódni? … De ez csak az első pár kérdés.
Ha Önt is foglalkoztatják ezek vagy ehhez hasonló kérdések, 
jöjjön el az idei Business Dinner találkozónkra, és beszélgessünk 
együtt, kérdezzen Ön is!

Moderátor: Krizsó szilvia

17.00-18.00 Érkezés, regisztráció
18.00-20.00  Kerekasztal-beszélgetés meghívott szakértőkkel
20.00-22.00  Vacsora

A va cso rán részt vesznek meg hí vott szak ér tők és 
a Lánc híd Klub tag jai.
HovánszKy lászló elnök (Metspa); dr. andics Jenő (Carneol); BaJa sándor 
(Randstad); BenedeK lászló (BrandCare); Boros Péter (Laurel) dr. csirszKa 
GáBor (Estraco); csonGovai tamás (Delega); FazeKas endre (Sió-Eckes);  FeKete 
zoltán (Márkaszövetség); Földesi GyörGy (Binzagr); Házi zoltán (Nagybani 
Piac); Hermann zsuzsanna (Trade magazin); Justin istván (Apis); Kedves Ferenc 
(Partner in Pet Food); KozáK áKos (GfK); dr. Köves andrás (NT); Krizsó szilvia 
(Krizshow); KuJBus tiBor (Reál); maGyar Péter (Tradeover); dr. miKlósvári Géza 
(MAGYÜSZ); rácz JózseF (Prémium Kert); saltzer Kornél (Mecsek Füszért); 
sereGi GyörGy (Novartis/saNdoz); sóFalvi attila (Tchibo); sósKuti GyörGy 
(Nestlé); soltész GerGő ((FHB/Ostoros Novaj); strasser-Kátai Bernadett (Real 
Nature); szalóKyné tótH Judit (Nielsen); széKács tiBor (Aldi); dr. tímár imre 
(Tanner Trade); tótH zoltán (MindZ); vuleta zsolt (Borsodi); zsinKó Bálint 
(Zwack Unicum); dr. FiscHer Béla, Gyenes andrás, Kuti Ferenc, matus istván, 
murányi lászló; Poór zoltán; soltész GáBor; sziláGyi lászló; tarsoly JózseF

Név: Beosztás:

Számlacím:

Levelezési cím:

Adószám:

Telefon: Fax:

E-mail:

Cégnév:

Dátum, aláírás:

Jelentkező adatai:
Igen, részt kívánok venni a rendezvényen. Kérem, az alábbi adatokkal regisztráljanak, és a részvételről szóló számlát megküldeni szíveskedjenek.

Hozzájárulok, hogy a Trade magazin tájékoztatóihoz, felhívásaihoz, hírleveleihez a fentiekben megadott e-mail címemet használják.

A jelentkezési lap visszaküldése egyben számla ellenében történõ fizetési kötelezettséget is jelent. A részvételi díj nettó 20 000 Ft továbbszámlázásra kerülő vendéglátást tartalmaz. 
A jelentkezés lemondását csak írásban, 2017. május 18-ig tudjuk elfogadni. Amennyiben a lemondás ez után érkezik meg, úgy a részvételi díjat teljes egészében leszámlázzuk.

A rendezvény szervezője: A rendezvény támogatói:

Figyelmébe ajánljuk 
a Trade magazin és a Lánchíd Klub 

által szervezett 

Business Dinner 
rendezvénysorozatot

Sze re tet tel vár juk az ér dek lő dő vál la lat ve ze tő ket, dön tés ho zó kat 
a szak mai prog ram mal egy be kö tött üz le ti va cso rán kon!

A beszélgetés témája:

Geopolitikai és gazdasági 
víziónk 2020 után


