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Kántor Ildikó Károly Ágnes Mihály József

Mikó Sándor Huszka Zoltán Semperger Kinga

Az összefogás ereje
NYÍLT NAPOK A PC STUDIO 2000 KFT.-NÉL

Faludi Viktória

Példaértékű kezdeményezés
eredményeként jött létre 
Vecsésen a PC Studio 2000 
impozáns tanácstermében a
Konica Minolta és a házigazda
PC Studio 2000 közös szakmai
szemináriuma, ami a „Szakmai
és pénzügyi tanácsadás – Mo-
dern digitális nyomda tervezése”
címmel került meghirdetésre.

Az érdeklődők hat előadótól
hallhattak érdekes és értékes 
információkat. 

Huszka Zoltán a Konica 
Minolta színeiben prezentált 
a digitális nyomtatás térnyeré-
séről és annak előnyös tulaj-
donságairól a jelenlegi gazda-
sági környezetben. Mikó Sándor
a PC Studio 2000 képviseleté-
ben a versenyképesség növelé-
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sének technológiai lehetőségeit
mutatta be a modern technoló-
giákat felvonultató termékkíná-
latukkal. Jó volt hallani, hogy
egyik előadó sem érte be csu-
pán technikai paraméterek is-
mertetésével, a bemutatott be-
rendezések, technológiák piaci
hátterét, használhatóságát,
versenyelőnyt jelentő tulajdon-
ságait is megismertették a hall-
gatósággal.

Remek előadást tartott Sem-
perger Kinga „Gyakorlati forrás-
tippek, pályázati tanácsok és 
tapasztalatok” címmel. 
A támogatáspolitikai eszközök
terén felbukkanó új lehetősé-
gekre irányítva a figyelmet na-
gyon informatív, áttekintő, 
a figyelmet végig magával ra-
gadó előadása remek segítség
a vállalkozások életében.

Az Unicredit Leasing általá-
nos gép- és eszközlízing üzlet-
ágának képviselője, Mihály József
ágazatvezető előadásában a ma-
gyar lízingpiaci áttekintés után
a kis- és közepes vállalkozások
számára lehetséges finanszíro-
zási konstrukciókat ismertette.

A nyomathordozók legfris-
sebb újdonságairól az Europa-
pier Hungária képviseletében
Károly Ágnes, a Papyrus színei-
ben Kántor Ildikó számolt be.

Az előadásokat követően az
érdeklődők gyakorlati bemuta-
tók keretében élőben is meg-
szemlélhették a bemutatott 
újdonságokat, választ kaptak
konkrét gyakorlati kérdéseikre.
A kétnapos rendezvény remél-
hetően egy új műfaj nyitánya,
aminek alapja a szakma iránti
elkötelezettség és alázat. Övez-
ze érdeklődés az ilyen típusú
rendezvényeket, kísérje munká-
jukat megérdemelt üzleti siker is!
Bővebben a http://www.pnyme.
hu/2009/konica_pcstudio/koni
ca_ pcstudio.php honlapunkon.




