Business Dinner

A rendezvény
szervezője:

A rendezvény
támogatója:

A beszélgetés témája:

Az agrárium és az élelmiszer-gazdaság jövőképe
Időpont: 2019. május 30.

Vendégeink:

Moderátor:

Program:

Dr. Nagy István
agrárminiszter

Csányi Attila

vezérigazgató, Bonafarm

Krizsó Szilvia
moderátor

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 L ászló elnök (Metspa); Baja Sándor (Randstad); Balogh Tibor (OMV); Benedek L ászló
(Viresol); dr. Boros Péter (Genetic Immunity); dr. Csirszka Gábor (Estraco); Csongovai Tamás
(Supershop); Fazekas Endre (Pek-Snack); Fekete Zoltán (Márkaszövetség); Flórián L ászló
(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 Á kos (GfK); dr. Köves A ndrás (NT); K rizsó Szilvia (Krizshow); Magyar
Péter (Tradeover); Nagy Sándor (G-Roby); Németh Ottó (Henkel) Poór Zoltán (Puratos);
R ácz József (Prémium Kert); Saltzer Kornél (Dél-100 Kft.); Soltész Gergő (FHB/Ostoros);
Sófalvi Attila (Mars); Sóskuti György (Bonafarm); Strasser-K átai Bernadett (Real Nature);
Szalókyné Tóth Judit (Boyden); Szautner Péter (FrieslandCampina); Szilágyi L ászló (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 L ászló; Seregi György; Székács Tibor

A beszélgetésen többek között szó lesz arról, hogy:
• Milyen jelentősége van a magyar gazdaságban az agráriumnak és élelmiszeriparnak? • A magyar agrár- és élelmiszergazdaság jövőjének mi lehet a fókusza a továbbiakban, mit hagyjunk
inkább magunk mögött? • Hogyan tudja az agrár-kormányzat támogatni a hazai élelmiszeripari cégek érvényesülését? • Az Európai Unió támogatási lehetőségeinek változása miként hat
majd az agráriumra és élelmiszergazdaságra? • A környezeti (klíma-) változások hatására milyen mezőgazdasági termény-termesztésére helyezzük át a fókuszt hosszabb távon? Milyen tervei
vannak a kormánynak? • Milyen állami eszközök vannak tervben a vertikális gazdaság támogatásának kialakítására? • Milyen eredmények láthatók az eddigi áfacsökkentés hatásából, milyen
más tervek lehetnek? • Mit jelent nekünk Európa vs. Kína és Amerika gazdaságpolitikai mozgása és piacuk? • Mi a XXI. század legnagyobb kihívása az agrárium és az élelmiszeripar számára?
• Látható jelei vannak, hogy az élelmiszer és a megfelelő minőségű ivóvíz hiánya konfliktusokat gerjeszt. Van-e közös európai agrárstratégia ezeknek a kérdéseknek a kezelésére?

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

További információ: Justin Sára marketing & event manager • justin.sara@trademagazin.hu
Jelentkező adatai:
Igen, részt kívánok venni a rendezvényen. Kérem, az alábbi adatokkal regisztráljanak, és a részvételről szóló számlát megküldeni szíveskedjenek.
Név:

Beosztás:

Cégnév:
Számlacím:

Adószám:

Levelezési cím:
Telefon:

Fax:

E-mail:
Dátum, aláírás:
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.

