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Jelentkezés

A Klub eseményein  
való részvétel feltételei:

• Éves tagsági (naptári év): 39 000 Ft+áfa/fő. 
Az éves bérlet 2018 január 1.  

és december 31. között érvényes
• Ha valaki csak egy-egy ülésre látogat el: 

15 000 Ft+áfa/fő/alkalom  
(kivéve a június 7-ei grillpartival egybekötött klubülés) 

• Konferencia 49 000 Ft+áfa/fő,  
TMK vagy POPAI klubtagságival csak 43 000 Ft+áfa;

Kérjük, hogy a bérlettel rendelkező vendégeink is minden klubülés 
előtt küldjék el regisztrációjukat a létszám  

pontos meghatározásához.
A klubtagság előnyei:

• Két darab, éves tagsági rendelése esetén  
a harmadikat ingyen adjuk!

• 20% kedvezmény a Trade magazin által megrendezett  
„Az év legsikeresebb promóciója”  

szakmai esemény részvételi díjából
• 5 000 Ft + áfa kedvezmény a Trade magazin  
által megrendezett Business Days konferencia  

részvételi díjából

További információval a +36 (26) 310-684-es  
telefonszámon állunk rendelkezésre.

Eseménynaptár 
2 0 1 8 

www.trade-marketing.hu • www.trademagazin.hu/rendezvények

  Igen, részt kívánok venni a június 7-ei ülésen, klubtag 
vagyok, díjfizetési kötelezettségem nincs.

•  Az éves klubtagággal rendelkezők számára az ingyenes klubülés okán biztosítunk 
plusz egy fő részvételi lehetőségét a szeptember 6.-i vagy a november 15.-i 
klubülésen. 
Kérjük jelölje, hogy a +1 fő részvételi lehetőséggel melyik klubülésen kiván élni!

  09.06.   11.15.
  Igen, részt kívánok venni a június 7-ei ülésen, díjfizetési 
kötelezettségem nincs.

•  A júniusi grillparti korlátozott számban látogatható, a részvételt a klubtagokon 
kívül az első 30 jelentkezőnek ingyenesen biztosítjuk!

•  Jelentkezést csak online formában áll módunkban elfogadni, ami minden esetben reg-
isztrációhoz kötött. (Amennyiben a szabad helyek betelnek, úgy a regisztrációt lezárjuk!)

•  Jelentkezési határidő: június 4. 

TMK 2018  
Konferencia

Időpont: 
2018. február 15.,  

csütörtök 900-1730 
(Az Év Trade Marketingese  

és az Év Trade Marketinges  
Csapata díjátadóval egybekötve)

Téma: „Szerelmem a trade marketing”  
Látlak is, meg nem is – retail és instore jövőkép

Helyszín:  BKIK tanácsterem  
(1016 Bp., Krisztina krt. 99. VI. em.)

Klubülések
Időpont: 2018. április 26., 

csütörtök 1500-1700

Téma: Piackutatóktól első kézből 
Helyszín: BKIK tanácsterem  

(1016 Bp., Krisztina krt. 99. VI. em.)
Időpont: 2018. június 7., 

csütörtök 1500-1700 
Téma: Miért kell értsen  
egy trade marketinges  

az online marketinghez?  
(grillpartival egybekötve)

Helyszín: Villa Rosa Boutique  
Hotel & Restaurant

(1029 Bp., Ördögárok u. 174.)
Időpont: 2018. szeptember 6., 

csütörtök 1500-1700

Téma: Hökkentsd meg a vásárlót!  
Helyszín: BKIK tanácsterem  

(1016 Bp., Krisztina krt. 99. VI. em.) 
Időpont: 2018. november 15.,  

csütörtök 1500-1700 
Téma: Trade marketing utcáról utcára? 

Helyszín: BKIK tanácsterem  
(1016 Bp., Krisztina krt. 99. VI. em.) 

(POPAI POP Awards verseny díjátadójával egybekötve)

  Hozzájárulok, hogy a Trade Marketing Klub  
tájékoztatóihoz, felhívásaihoz, hírleveleihez  
a jelentkezéshez megadott e-mail címemet használják.

NYÍLT  
KLUBÜLÉS  

ÉS INGYENES  
RÉSZVÉTEL !


