
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, 2019. május 23-ig tudjuk elfogadni. Amennyiben a lemondás ez után érkezik meg, úgy a részvételi díjat teljes egészében leszámlázzuk.
A rendezvény adatkezelési szabályzatát a jelentkező a jelentkezési lap alapján elfogadja, a rendezvénnyel kapcsolatos tájékoztatók részére történő megküldéséhez hozzájárul.

17.00–18.00 Érkezés, regisztráció
18.00–20.00    Kerekasztal-beszélgetés  

meghívott vendégeinkkel 
Dr. Nagy IstváN agrárminiszter  
CsáNyI attIla, a Bonafarm vezérigazgatója

20.00–22.00 Vacsora, állófogadás

A vacsorán részt vesznek a Lánchíd Klub tagjai is: 
HováNszky lászló elNök (Metspa); Baja sáNDor (Randstad); BalogH tIBor (OMV); BeNeDek lászló 
(ViResOl); Dr. Boros Péter (Genetic iMMunity); Dr. CsIrszka gáBor (estRacO); CsoNgovaI tamás 
(supeRshOp); Fazekas eNDre (pek-snack); Fekete zoltáN (MáRkaszöVetséG); FlórIáN lászló 
(ROssMann); FölDesI györgy (BinzaGR); gyeNes aNDrás (scitec); HázI zoltáN (naGyBani piac); 
HermaNN zsuzsaNNa (tRade MaGazin); justIN IstváN (szaMOs MaRcipán); keDves FereNC (paRtneR 
in pet FOOd); Dr. kozák ákos (GFk); Dr. köves aNDrás (nt); krIzsó szIlvIa (kRizshOw); magyar 
Péter (tRadeOVeR); Nagy sáNDor (G-ROBy); NémetH ottó (henkel) Poór zoltáN (puRatOs); 
ráCz józseF (pRéMiuM keRt); saltzer korNél (dél-100 kFt.); soltész gergő (FhB/OstOROs); 
sóFalvI attIla (MaRs); sóskutI györgy (BOnaFaRM);  strasser-kátaI BerNaDett (Real natuRe); 
szalókyNé tótH juDIt (BOyden); szautNer Péter (FRieslandcaMpina); szIlágyI lászló (FORwaRd 
pROGRess cOnsultinG); tarsoly józseF (wieneRBeRGeR); Dr. tímár Imre (tanneR tRade); tótH 
zoltáN (diGinstORe); vuleta zsolt (BORsOdi); zsINkó BálINt (hd GROup); Dr. FIsCHer Béla; 
matus IstváN; muráNyI lászló; seregI györgy; székáCs tIBor

Helyszín: Aquincum Hotel Budapest (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Jelentkezési határidő: 2019. május 23.
Részvételi díj: 49 900 Ft + áfa 

A beszélgetés témájA: 

Az Agrárium és Az élelmiszergAzdAság jövőképe
időpont: 2019. május 30.

Business Dinner 
A rendezvény  
támogatója:

Csányi Attila
vezérigazgató, Bonafarm

Dr. Nagy István
agrárminiszter

Krizsó Szilvia
moderátor

Vendégeink: Moderátor:
Program: 

További információ: Justin Sára marketing & event manager • justin.sara@trademagazin.hu

A rendezvény  
szervezője:


