MEGHÍVÓ
ÖKOINDUSTRIA
Nemzetközi üzletember találkozó
2013. szeptember 25., SYMA Rendezvény és Kongresszusi
Központ
2013. szeptember 25-27 között a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége második
alkalommal rendezi meg az ÖKOINDUSTRIA Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és
Megújuló Energiaforrások Szakkiállítást Budapesten, a SYMA Rendezvény és Kongresszusi
Központban.
Az ÖKOINDUSTRIA© 2013 tematikája magában foglalja a megújuló energia, az energiahatékonyság,
az ökoépítészet, a klímavédelem, a hulladék, a másodnyersanyagok, a hulladékból készült termékek,
a vízvédelem, talajvédelem, a biotechnológiák, a levegővédelem, a zaj és rezgésvédelem témakörét.
Az ÖKOINDUSTRIA© 2013 kivételes lehetőséget nyújt az innovatív környezetvédelmi technológiák és
szolgáltatások bemutatására. Fórumot biztosít az információcserére, technológia transzferre és
szakmai együttműködésekre.
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (http://www.hita.hu) az Enterprise Europe Network bevonásával
nemzetközi üzletember találkozót és céglátogatást szervez a kiállításhoz kapcsolódóan 2013.
szeptember 25-én. A vásár nemzetközileg elismert platformot teremt a környezetvédelmi, megújuló
és energia-hatékony ágazatok kiemelkedő európai szereplőinek. A vásár és az üzletember találkozó a
SYMA Rendezvény és Kongresszusi Központ területén (http://www.syma.hu) kerül megrendezésre.
A kapcsolódó üzletember találkozó kiváló lehetőséget kínál a magyar es külföldi résztvevőknek üzleti
tárgyalásokra a környezetvédelmi szektor különböző területein tevékenykedő szakemberekkel,
vállalkozásokkal, kutatókkal. Lehetőség nyílik szervezett keretek közt tárgyalásokat folytatni hazai és
nemzetközi együttműködések kialakítása céljából.
A rendezvényre az Enterprise Europe Network szervezésében kerül sor, amelynek egyik fő
célkitűzése, hogy elősegítse a vállalkozások nemzetközi együttműködése számára új potenciális üzleti
partnerek felkutatását.
Részletes információk a vásárral kapcsolatban: http://www.okoindustria.hu
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Részvétel térítésmentes!
A szolgáltatás csomag tartalmazza:
 az egyes üzleti találkozók költségeit,
 a 3 napos vásárra való ingyenes belépést,
 az üzletember találkozó napján a kávészünet és ebéd költségét,
 a gálavacsora költségét,
 a céglátogatást,
 a katalógusban szereplést, katalógus és termékismertetők kiállítását.
Az üzletember találkozón való részvétel nem jelenti a vásár mellet megrendezésre kerülő
konferenciákon való ingyenes részvételt.
Program 2013. szeptember 25-én:
9-11 óra: Céglátogatás a Biofilter Zrt-nél
12-13 óra: Ebéd (Syma Sport- és Rendezvényközpont)
13-18 óra: Üzletember találkozó (Syma Rendezvény és Kongresszusi Központ)
19 órától: Gálavacsora (Hotel Aréna)
További információk a szervezőknél:
Holly Sára: E-mail: sara.holly@hita.hu, Telefon: +36 1 8726 506, HITA
Bársony Balázs, balazs.barsony@hita.hu, Telefon: +36 1 8726 557, HITA
Jelentkezési határidő társszervezőknek: 2013. augusztus 25.
Regisztrációs határidő: 2013. szeptember 16.
Tárgyalási partnerek kiválasztásának határideje: 2013. szeptember 22.
A regisztráció online: www.B2Match.eu/okoindustria2013

