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A nagysikerű 2022-es FLEXO SYMP rendezvény folytatásaként a rendezvény idén visszatér a kora tavaszi 
ütemezéshez. A flexo-terület szakembereinek népszerű rendezvénye idén 25. alkalommal kerül 

megrendezésre, amely jubileum idén egyúttal egybeesik a PNYME 75 éves fennállásával is.  

A résztvevőket idén is igen gazdag szakmai programmal és színvonalas üzemlátogatásokkal várjuk. A 
házigazdáink (CNI Kft. és a Taghleef Industries Kft. (szervezés alatt) kapcsán foglalkozunk a kiemelt nyomdai 
alapanyagokkal és a BOPP fóliával. Két neves vendég-előadónk a vezetés illetve a vállalat növekedésével 
kapcsolatos témákat járja körbe. Beszélünk majd a Flexo piac egyik meghatározó termékéről, a címkéről és 
ráhangolódunk az Interpack 2023 szakkiállításra. 

A rendezvény helyszíne az ország legújabb wellness szállodája a Tisia Hotel&Spa**** Superior, amely 
közvetlen összeköttetést biztosít az ország egyik legszínvonalasabb wellness komplexumával, a Tiszaújvárosi 
Gyógy-és Strandfürdővel. 

A pénteki üzemlátogatások helyszínei a CNI Kft. és a Taghleef Industries Kft. (szervezés alatt) lesznek.  
 

 

Tervezett előadók: 

 

Bojár Gábor - Miért lettem vezető? 

Magyar vállalkozó, a Graphisoft CAD-szoftverfejlesztő cég, a Graphisoft Park és a 
budapesti Aquincum Institute of Technology magánegyetem alapítója. Bojár Gábor 
szerint egy vállalkozónak lételeme a verseny – ha ez nincs, a cég nem tud megfelelően 
fejlődni. 
„Mi se teherként éljük meg – dolgozzunk, vállalkozzunk, versenyezzünk!” 

 

Krausz Zoltán – Csúcstámadás vállalatépítéssel 

Előbb vagy utóbb minden sikeres vállalkozás növekedési korlátba ütközik. A valódi 
kérdés az, hogy cégtulajdonosként felismeri-e ezeket a korlátokat és megkezdi a 
felszámolásukat. Konkrét középvállalati példákon és tulajdonosok történetein keresztül 
mutatja be a több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező Krausz Zoltán vállalatépítési 
szakértő, hogy mások hogyan jártak sikerrel, vagy hogy mit tanultak elkövetett 
hibáikból. www.vallalatepites.hu 

 

További tervezett előadók:  

Bánfalvi Zsolt (Bauer+Bauer) 

Falussy Levente (DMP-Plusz Kft.) 

Kovács Tibor (CNI Kft.) 

Máté Szilvia (BD-Expo Kft.) 

Sipos Balázs (Sipospack Kft.) 

Varga Margit (MONDI Szada) 

 

 
 

http://www.vallalatepites.hu/


TERVEZETT PROGRAM 

  2023. március 2. (csütörtök) 

1030 – 1330 REGISZTRÁCIÓ TISZAÚJVÁROSBAN, A TISIA HOTEL&SPA**** SUPERIOR-BAN 

3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 4. https://tisiahotel.hu/ 

1200 – 1345 EBÉD A TISIA HOTEL&SPA**** SUPERIOR ÉTTERMÉBEN  

1400 – 1830 SZAKMAI ELŐADÁSOK A TISIA HOTEL&SPA**** SUPERIOR PLENÁRIS 

KONFERENCIATERMÉBEN 

KÖZBEN KB. 15:45 – 16:30   KÁVÉSZÜNET    

KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK, SZAKMAI ESZMECSERE 

2000 –  BANKETT-VACSORA A TISIA HOTEL&SPA**** SUPERIOR ÉTTERMÉBEN 

 2023. március 3. (péntek)   

 

900  AUTÓBUSZOK INDULÁSA AZ ÜZEMLÁTOGATÁSOKRA. 

A Tisia Hotel&Spa**** Superior (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 4.) előtti bevezető 
útról indulnak a transzferek a CNI Kft. és a Taghleef Industries Kft. (szervezés alatt) 
üzeméhez. 
A buszok körjáratban közlekednek és mindkét helyszínt érintve a Tisia Hotel-hez 
érkeznek vissza. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az  üzemek megtekintése kizárólag 
a buszos transzferrel érkezők számára lehetséges! Egyéni behajtás/belépés a MOL 
területére nem engedélyezett! 

920 – 1230 CNI KFT. ÉS A TAGHLEEF INDUSTRIES KFT. (SZERVEZÉS ALATT) ÜZEMLÁTOGATÁS – 

Az üzemek területén a kép- és hangrögzítésre alkalmas eszközök használata 
szigorúan tilos!  

 

1300 – EBÉD A TISIA HOTEL&SPA**** SUPERIOR ÉTTEREMBEN (3580 Tiszaújváros, Teleki 
Blanka út 4.) 

 
 

 

FLXO SYMP 2023 - Részvételi díjak  

PNYME Flexo Szimpózium 
részvételi díjak 
(Ft/fő + ÁFA) 

teljes 
program 

csak 1. 
nap1 

bankett 

1. és 2. 
nap 

bankett 
nélkül 

Bankett és 2. nap 

Pártoló tagjaink képviselőjének és egyéni 
tagjainknak2 

52 700 28 000 24 500 39 000 37 500 

Teljes ár 55 000 30 000 26 000 41 000 40 000 

Részvételi díjból az étkezési költség rész3 31 500 13 500 14 500 22 500 23 500 

 

Szálláslehetőségek és árak 
(Ft/szoba/éj + ÁFA) 

Egyágyas 
szoba 

Kétágyas 
szoba 

TISIA HOTEL&SPA**** SUPERIOR 
(összesen 80 db szoba) 

35 000 42 000 

 
 

TISIA HOTEL&SPA**** SUPERIOR szobaár tartalmazza a gazdag büféreggelit, közvetlen átjárást a Tiszaújvárosi 
Gyógy - és Strandfürdőbe, a fitnesz terem használatát, valamint a parkolást, wifit, fürdőköppeny használatot 
és az IFÁ-t. 
 

Tudnivalók az egyes részvételi díjakhoz: 
1) Az ebédet igen, de a bankett díját már nem tartalmazza 
2) A részvételi díjról csak a tag nevére szóló számlát tudunk kiállítani! 
3) A részvételi díj az étkezések költségét tartalmazza, azt közvetített szolgáltatásként, a számlánkban külön 
tételként szerepeltetjük 
 

A szállodai szobák limitált 

száma miatt kérjük a 

jelentkezések mielőbbi 

megküldését! 

https://tisiahotel.hu/


 
 
 

 A szobaárak tartalmazzák a büféreggelit, parkolást és az IFA-t.  

 A jelentkezéseket on-line az esemény honlapján keresztül a „jegyek” fül alatt, illetve a mellékelt 
jelentkezési lap felhasználásával PDF-ben a titkarsag@pnyme.hu címre kérjük megküldeni. 

 Csak az on-line vagy az írásban leadott és pontos adatokat tartalmazó jelentkezéseket tekintjük 
érvényesnek. Az előzetes telefonos egyeztetéssel megbeszélteket legkésőbb másnap kérjük írásban 
megerősíteni, különben a foglalásokat nem tudjuk garantálni és ebből eredően semmilyen reklamációt 
nem fogadunk el! 

 A szállodaigények kielégítése a beérkezés sorrendjében, de azonos napon érkezett jelentkezéseknél 
tagjainkat előnyben részesítjük!  

 Az On-line jelentkezésről azonnal megkapják a visszaigazolást. A jelentkezési lapon történő 
jelentkezéseket a megadott ügyintézőnek elküldött E-mailben igazoljuk vissza. A részvételi díjakról 
előlegbekérőt állítunk ki. A részvétel feltétele, hogy a kiszámlázott részvételi díjakat legkésőbb az 
eseményig átutalják. 

 

Lemondási feltételek: 
 Kötbérmentes lemondás 2023. február 3-ig lehetséges. 

 Február 4. – február 23. közötti lemondás esetén a szobaár 70 %-át kell kifizetni. 

 Február 24. után már nincs mód a kötbérmentes lemondásra, a szállás és az étkezési költségek 100%-
át kell kifizetni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pnyme.hu/esemeny/flexo-szimpozium-2023-2023-marcius-2-3/
mailto:titkarsag@pnyme.hu

