
További  
információval  

a +36 (26) 310-684-es  
telefonszámon  

állunk  
rendelkezésre.

Eseménynaptár 2019.

Név:

Beosztás:

Cég/Intézmény:

Levelezési cím:

Számlázási cím:

Adószám:

Telefon:

E-mail:

Dátum: Aláírás, pecsét:

Jelentkező adatai:

A jelentkezés visszaküldése 
egyben számla ellenében  
történõ fizetési kötelezettséget 
is jelent.

Fax:

Jelentkezés

További információ:
www.trade-marketing.hu 

www.trademagazin.hu/rendezvények

A Klub eseményein való részvétel feltételei:
•  Éves tagsági (naptári év): 39 000 Ft+áfa/fő. 

Az éves bérlet 2019 január 1. és december 31. között érvényes
•  Ha valaki csak egy-egy ülésre látogat el: 15 000 Ft+áfa/fő/alkalom
•   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!
•  10% kedvezmény a Trade magazin által  

megrendezett „Az év legsikeresebb promóciója”  
szakmai esemény részvételi díjából

•  5000 Ft + áfa kedvezmény  
a Trade magazin által megrendezett  
Business Days konferencia  
részvételi díjából

Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével faxon vagy e-mailen lehet.
Címzett: In-store Team Kft.
Cím:  2000 Szentendre, Petőfi S. u. 1.
Telefon:  +36 (26) 310-684
Fax:  +36 (26) 300-898
E-mail:  office@instoreteam.hu 

   Igen, klubtag kívánok lenni a Trade Marketing Klubban. A 39 000 Ft+áfáról, 
a 2019. évi tagsági díjról szóló számlát, kérem, küldjék el címemre.

   Igen, részt kívánok venni az április 4-i ülésen, az egy alkalomra szóló, 
15 000 Ft+áfáról kiállított számlát, kérem, küldjék el részemre.

   Igen, részt kívánok venni az április 4-i ülésen. Klubtag vagyok, díjfizetési 
kötelezettségem nincs.

   Hozzájárulok, hogy a Trade Marketing Klub tájékoztatóihoz, felhívá-
saihoz, hírleveleihez a fentiekben megadott e-mail címemet használják.

TMK 2019 Konferencia
Időpont: 2019. február 14.,  

csütörtök 900–1730 
(Az év trade marketingese  

és Az év Trade marketinges csapata  
díjátadóval egybekötve)

Téma: Mi tudjuk, hogy megéri! – megtérülés  
a trade marketingben

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

Klubülések
Időpont: 2019. április 4.,  

csütörtök 1500–1700 
Téma: Piackutatóktól első kézből –  

Specialitások a trade marketing háza tájáról 
Helyszín: BKIK tanácsterem  

(1016 Bp., Krisztina krt. 99. VI. em.)

Időpont: 2019. június 6., 
csütörtök 1500–1700 

Téma: A marketing pszichológiája –  
Mérő László pszichológussal

(grillpartival egybekötve)
Helyszín: Villa Rosa

Időpont: 2019. szeptember 5., 
csütörtök 1500–1700

Téma: X, Y, Z másképpen – 
 Hogy lehet eltalálni az igényeiket? 

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

Időpont: 2019. november 14.,  
csütörtök 1500–1700 

Téma: Trade marketing 10 év múlva –  
Merre tartunk? 

(POPAI POP Awards verseny  
díjátadójával egybekötve)  

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


