Emlékeztető
Meghívó
Tisztelt Kollégák!
A MATISZ és a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara tisztelettel meghívja Önt és munkatársait 2013. IV.
Szakmai Kerekasztal rendezvényére!
Időpont: 2013. május 15. 9.00-12.00 óra között.
Helyszín: Budapest XIV., Fogarasi út 2-6. alagsori nagyterem
Térkép itt.
Parkolni a környező utcákon díjmentesen lehet.
A Kerekasztal beszélgetésen részvételi díj nincs, amit köszönünk a Berlini Vásártársaság vezetésének.
Témáink:
1) CMS Szakkiállítás Berlinben – a Vásártársaság bemutatója
Németország minden szempontból Európa legnagyobb tisztítás-technológiai piacát képezi, így kézenfekvő,
hogy pontosan itt célszerű innovatív tisztítás-technológiai rendszereket, valamint minőségi és hatékony
megoldásokat kínálni a létesítménygazdálkodási ágazat számára.
A 2013. szeptember 24-27. között Berlinben megrendezésre kerülő CMS szakkiállítás erre a helyzeti előnyre
alapozva tud mind a német, mind a külföldi résztvevők számára közvetlen piacra lépést, nemzetközi
kapcsolatokat és kiváló üzleti lehetőségeket nyújtani.
A vásárt kétévente rendezik meg 24.700 m2 kiállítói területen.
2011. évben 19 ország színeiben a kiállítók száma 354 volt, amiből külföldi 76.
Szakmai látogatók száma 15.510 volt.
A Kerekasztal alkalmával a Berlini Vásártársaság magyarországi képviselője részleteiben bemutatja a vásárt,
továbbá azt, hogy kikkel találkozhat a szakvásár alkalmával, milyen szakmai előadásokon vehet részt, és
milyen előnyökre tehet szert, ha meglátogatja ezt a vásárt.
2)

A TOD 2013 és a MATISZ normák
A MATISZ szakértői, a 2013. január 22-i Kerekasztal beszélgetésen résztvevő kollégák, illetve a szakma
bevonásával alakította ki, majd véglegesítette a 2013. évi Takarítási ÓraDíjat (TOD). Időközben több javaslat
is érkezett hozzánk, miszerint a legalacsonyabb TOD mellett legyen egy optimális, vagy szakmailag
elvárható TOD is. Az óradíj szorosan kapcsolódik a normák kérdéséhez, ezért látjuk szükségesnek a jelenleg
érvényes rendszer felülvizsgálatát.
A Kerekasztal beszélgetés teret kíván adni az alternatív javaslatok megvitatásának, majd egységes szakmai
állásfoglalás megfogalmazásának. (Levelünkhöz csatoljuk az érvényben lévő MATISZ állásfoglalásokat,
munkaanyagokat.)

3)

MATISZ ZÖLD PROJEKT BIZOTTSÁG ülése
A Magyar Környezetbarát (takarítás) Tisztítás-technológiai Védjegy követelményeinek kidolgozására és
tanúsításának felügyeletére megrendezett Szakmai Kerekasztal folytatása. Várjuk a téma iránt érdeklődő, a
szakmai munkában résztvevő kollégák jelentkezését!
Napirendi pontok:
az albizottságok megalakítása,
a követelményrendszer alapjai (Környezetbarát Tisztítás-technológia 1.0) meghatározása,
nyitott kérdések megfogalmazása,
egyéb kérdések tisztázása.
(Levelünkhöz csatoljuk az érvényben lévő MATISZ állásfoglalást.)

Regisztráció hiányában bizonytalan, hogy minden jelenlévőnek megfelelő helyet tudunk biztosítani!
Kérjük, feltétlenül regisztráljanak!
Jelentkezni az info@matisz.org címen lehet e-mailen, vagy megújult honlapunkon lehet.
Köszönjük!
A rendezvényen résztvevőknek 2 kreditpontot írunk jóvá a Nemzeti Referenciatárban.
A rendezvény lehetőséget kínál kötetlen beszélgetésre, konzultációra, kapcsolatépítésre is.
Érdeklődésükre, részvételükre számítunk.
Üdvözlettel,

H-1148 Budapest, Fogarasi út 2-6.
e-mail: info@matisz.org
www.matisz.org

