Kedves Partnerünk, Vendégünk!
Nagy örömünkre szolgál, hogy részt vesz a Business Days 2021 konferenciánkon, amelyet Tapolcán, a
Hotel Pelionban rendezünk meg 2021. szeptember 20-24. között.
Az alábbi vendégtájékoztatóban foglaltakat az Ön kényelme érdekében állítottuk össze, kérjük,
olvassa el, hiszen évről évre tartalmaz új, aktuális információkat!
A konferencia helyszíne, parkolás:
A Hunguest Hotel Pelion****, 8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.
Budapesttől mintegy másfél-két órányi autóútra található Tapolca. A szálloda a város központjában
van, Budapesttől 167 km-re. Saját, őrzött parkolóval rendelkezik, amely térítésmentesen áll a
vendégek rendelkezésére. Parkolásra a szálloda alatti, Köztársaság téri parkolóban is van lehetőség,
amelyet a konferenciánk idejére az Önkormányzat térítésmentesen biztosít vendégeinknek.
Szállás és érkezés:
Kényelméről tartózkodása idején, szálláshelyétől függően, mint a Hunguest Hotel Pelion**** (8300
Tapolca, Köztársaság tér 10.), mint a Hotel Kapitány**** (8330 Sümeg, Tóth Tivadar u. 19.) szálloda
teljes személyzete gondoskodik.
Azon Vendégeinket, akik szálláshelye a Hotel Kapitányban lesz, kérjük, érkezéskor a Hotel Pelionba
jöjjön, vegyen részt az aznapi előadásokon, majd a napközbeni programot követően menjen át
saját autójával szállására, a Hotel Kapitányba. Ettől kezdve a két hotel között transzferbusszal tud
közlekedni, melynek menetrendje igazodik a konferencia programjához, de a buszok folyamatosan
szállítják Vendégeinket a két szálloda között. A buszok menetrendjét a Recepciónál is megtalálja.
Minden Vendégünk számára minden étkezést és programlehetőséget a Hunguest Hotel Pelionban
biztosítunk, de a reggelit a két szálloda közül bármelyikben elfogyaszthatják vendégeink.
Védettségi igazolvány és higiéniai szabályok:
A konferencián való részvételhez a jelenleg érvényben lévő szabályok értelmében, az 500 fő feletti
zárt térben tartott eseményekre vonatkozó, kötelező szabályok betartásához kell ragaszkodnunk.
Ez jelenleg annyit jelent, hogy még az épületbe történő belépés előtt a Vendégeket megkérik
kollégáink, hogy mutassák meg névre szóló védettségi igazolványukat és személyigazolványukat oly
módon, hogy a név mindkét igazolványon olvasható legyen számukra. Amennyiben ez így
megtörténik, a kártyát kollégáink nem veszik el, és a felmutatás után a belépés könnyen
megtörténhet a konferencia épületébe. Kérjük, hogy szíveskedjenek ebben együttműködni!
Sajnos, a korábbi tájékoztatók, regisztrációs oldalak, és visszaigazolók felületén olvasható fenti előírás
betartása nélkül Vendégeink nem léphetnek be a konferencia területére.
Kérjük, hogy aki úgy érzi, hogy egészségi állapota kockázatot jelenthet mások számára, ne vegyen
részt a konferencián.
A lobbiban és konferenciateremben folyamatos UV-C szűrős levegőfertőtlenítést fogunk alkalmazni,
támogatva ezzel a helyszíni higiéniát. Kérjük, hogy a kihelyezett és vendégcsomagokban található
kézfertőtlenítőket folyamatosan használják, és tartsák be az általános higiéniai szabályokat.
A konferenciateremben a tavalyihoz hasonlóan ritkábban kerülnek kihelyezésre a székek, és az
előadások a helyszínen több helyen nyomon követhetők képpel és hanggal egyaránt.
Program és öltözés:
Az öt nap sűrű programja miatt igyekszünk minden előadást pontosan kezdeni, így kérjük, ennek
érdekében, időben érkezzen, hogy elegendő idő álljon rendelkezésére a regisztrációhoz, a
szobaelfoglaláshoz és felfrissüléshez. Idén július 1-től a szállodai bejelentkezéskor a
személyigazolvány számát kötelező megadni, kérjük, hogy ennek megfelelően készítse elő
okmányát.

Kiemelten fontos idén is, hogy érkezéskor a Regisztrációnál vegye át kitűzőjét, valamint
karszalagját, amelyet kérünk, hogy az esemény alatt végig viseljen.
A konferencia idén szeptember 20-án, hétfőn, 13 órakor kezdődik. Újonnan érkező vendégeinket
minden alkalommal, a program kezdése előtt kávéval, szendvicsekkel, süteményekkel és frissítőkkel
várjuk. A programkezdése előtt, 11,30-tól várjuk vendégeinket.
A konferencia alatt napközben a kényelmes, sportosan elegáns öltözék megfelelő.
20-án hétfőn, a kerti vacsorához az esti óráknak megfelelő, meleg öltözéket javaslunk.
21-én kedden, a szállodai esti programhoz kényelmesen elegáns öltözéket javaslunk.
22-én szerdán, esti BBQ-partira invitáljuk vendégeinket a szálloda kertjébe, így javasolt az ennek
megfelelő, sportos, kényelmes, az időjárásnak megfelelő meleg öltözék.
23-án este díjátadókkal egybekötött gálavacsora lesz. Az alkalomhoz illő, elegáns esti
öltözet javasolt.
Előadások, prezentációk, szponzori anyagok:
A publikus előadások anyagát minden másnap reggeltől tesszük elérhetővé a honlapunkon,
amelyhez a személyes kitűzőn található QR-kóddal a legkönnyebb eljutni, de a businessdays.hu
weboldalcímen is megtalálható. Az előadások letöltéséhez szükséges jelszó a BD2021 lesz.
Támogatóink standjait idén is érdemes felkeresni, számtalan finomsággal, érdekességgel és értékes
ajándékokkal várják a látogatókat.
Konferenciánk partnere a Budapest Headshot, akik az esemény teljes ideje alatt rendelkezésre állnak,
helyszíni fotókat készítenek. Javasoljuk, aki szeretne az eseményen professzionális képet készítetni,
akár díjakkal, oklevelekkel együtt fotózkodni, keressék fel standjukat.
Hagyományosan a különteremben a POP Awards verseny pályázatai várják a szakma szavazatait,
hogy kiderüljön mely kategóriában ki lesz 2021 nyertese. Értékelését hétfő délutántól bármikor
leadhatja a konferencia öt napján, hogy részese legyen Ön is a győztesek kiválasztásának!
Kérjük, hogy a hotel telítettsége miatt, amennyiben nincs szobahosszabbítása a következő napra,
legkésőbb 10.00 óráig költözzön ki a szobából! Ehhez támogatást nyújt a szálloda poggyászőrzéssel!
A szobák 14 órától foglalhatók el, mint más üzleti út alkalmával.
Amennyiben a rendezvénnyel kapcsolatban kérdése merülne fel, állunk szíves rendelkezésére
kizárólag mobiltelefonon (Justin Sára +36 30 697 3165), illetve az esemény alatt a Regisztrációban.
Kellemes és hasznos időtöltést kívánunk!
Üdvözlettel:
A Trade magazin Csapata
------------------------------------

Dear Partner, Dear Guest,
We are delighted that you are participating in our Business Days 2021 conference which will take
place at Hotel Pelion in Tapolca, 20th -24th September 2021.
Please read the information below, it provides some new and practical information for your
convenience!
Conference venue:
Hunguest Hotel Pelion****, 8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.
Hotel Pelion is located near the town centre of Tapolca. It is 167 km from Budapest, which is about a
2-hour drive. It has its own guarded parking facility, available to guests free of charge. Should the
hotel car park be full, please use the car park at Közársaság tér, right next to the hotel, which can also
be used free of charge by the conference participants.
Hotel and check-in:
Your comfort during the stay will be guaranteed by the hotel staff, depending on your booking either
at Hotel Pelion Tapolca or at Hotel Kapitány Sümeg (8330 Sümeg, Tóth Tivadar u. 19.)
We ask our Guests with accommodation at Hotel Kapitány Sümeg to come to Hotel Pelion first for
registration. Following the programmes during the day, please take your own car over to Hotel
Kapitány Sümeg and check in. We will then provide continuous transfer between the two hotels. The
schedule of the transfer will be in accordance with the conference programme. We provide all meals
and conference programmes at Hotel Pelion. Breakfast will be provided at Hotel Kapitány but you
may choose to have it at Hotel Pelion as well.
Immunity certification and hygiene rules:
In accordance with current legislation, all participants must present their IMMUNITY CERIFICATION
and their personal ID before entering the conference venue. This is essential as we are not allowed
any guest without an immunity certificate to participate in the event. Thank you for understanding
and co-operation in this matter.
Should you feel unwell or show any symptoms that could mean risk to others, we ask you not to
participate.
In the hotel lobby and in the conference rooms we will regularly apply UV-C air disinfection. Please
also use the hand sanitizers that we will provide in the welcome packs, and you will also find them all
around the venue. Please also make sure you adhere to all generic hygiene rules. In the conference
rooms we will place fewer chairs than usual to support social distancing, but you may follow the
conference programme via the screens in the lobby.
Program and dress code:
For the intense program of the five days we try to start every presentation punctual, hence we ask
you to arrive in time leaving enough time for registration, check-in and refreshing yourself.
As of 1st July 2021, ID number is also required when filling in the hotel check in form. Please make
sure you have your ID ready.
Upon arrival, please take your badge and armband and wear them at all times during the
conference.
The conference will start on 20th September Monday, at 13 p.m.
Every morning before starting we invite you for coffee, sandwiches and beverages.

During the conference we suggest wearing business casual clothes. No formal clothing is required
during the daytime programmes.
For the evening programme on Monday 20 September comfortable and WARM clothing would be
the most appropriate as it may be very cold in the garden.
For the evening programme on Tuesday 21 September comfortable but elegant clothing would be
the most appropriate.
On the evening of Wednesday 22 September there will be a grill party in the hotel garden, so again:
comfortable and weather-conscious (WARM) clothing would be the best choice.
On the evening of Thursday 23 September there will be a gala dinner with award ceremonies. You
are kindly asked to dress accordingly, wearing elegant evening clothes.
Presentations and sponsor’s materials:
Following each day, we will make all the public presentations available via our website. You will be
able to access it using the QR code on your badge or visiting www.businessdays.hu . The password to
download the presentation: BD2021.
We recommend you to visit the stalls of all of our sponsors. Lots of surprises and valuable gifts will
be waiting for you.
Budapest Headshot will be our official partner this year and their professional photographers will be
available during the entire event to take photos of you and your colleagues.
In a separate room of the hotel, you can find the candidates of POP Awards. They wait for your votes
in many categories. Please visit and vote for them!
The hotel rooms will be available from 2:00 pm on the day of arrival.
The day when you leave the hotel, please check out from your room until 10:00 am.
If you have any questions about the event, do not hesitate to contact me on phone (Sára JUSTIN +36
30 697 3165) or during the event by the Registration desk.
We wish you a pleasant and useful time!
Best regards,
The Trade magazin Team

