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Háttér

Szeretettel meghívjuk Önöket egy találkozóra olyan német élelmiszergyártó cégekkel, melyek 2016.04.28-29-én
látogat ak Budapestre. A Né et Szövetségi Élel iszer és Mezőgazdasági Mi isztériu
élja az élel iszer szektor a

űködő é et és

agyar vállalkozások üzleti kap solatai ak fejlesztése. E

érdekében 2016.04.28-ára együtt űködési ko fere iát szervezü k, ahol kétoldalú
lehetőségük yílik találkoz i é et égekkel és

eg ízásá ól létrejövő üzleti út
ek

eg eszélések kereté e

agyar résztvevőkkel egyará t.

Találkozó német partnerekkel


A



A ko fere ia

agyarországi üzleti látogatás résztvevői é et élel iszeripari égek
ellett lehetőség lesz az egyes vállalkozókkal közvetle kap solatot tere te i. Amennyiben a két

ég profilja összha g a va , lehetőség yílik az együtt űködésre is.


A megbeszéléseket ingyenesen koordináljuk. Regisztráció után felvesszük Önökkel a kapcsolatot , hogy
tisztázzuk a részleteket. (A regisztrációhoz szükséges nyomtatványt az utolsó oldalon találja.)

Szeretettel várjuk!
DREBERIS-Csapat Németországban
A Né et Élel iszer és Mezőgazdasági Mi isztériu
eg ízásá ól
Contact:
Szervezők:
DREBERIS GmbH
Justy a Błot a
justyna.blotna@dreberis.com
DREBERIS GmbH
Heinrich-Zille-Straße 2
01219 Dresden
Phone +49 351 862 643 14
Fax +49 351 862 643 10
www.dreberis.com

IN-Business
Judit Ujfalussy
juujf@in-business.hu
IN-Business
Tarnok str. 1.
1014 Budapest
Phone: +36 20 9388 792
http://in-business.hu/

DREBERIS GmbH (Dresden International Strategy Consultants)
Egy nemzetközi tanácsadó cég (németországi és le gyelországi székhellyel , a ely
európai pia o . Határoko

átívelő projektek

éve aktíva

egvalósításában támogatja a nemzetközi

űködik a közép-kelet
efektetőket, álla i

intézményeket,valamint kis- és középvállakozásokat.
IN-Business
Az IN-Business tanácsadói szolgáltatást, helyi támogatást nyújt olyan külföldi cégeknek, melyek a magyarországi, cseh,
szlovák vagy szlovén piacra kívánnak lépni.
Értékü k a

éves tapasztalat és a

egfelelő kap solatre dszer.

Program:
Nyelvek: Német/ Magyar (konszekutív tolmácsolással)
Moderátor: Dr. Markus Reichel
Budapest: 2016. április 28

14.00 – 14.10

Köszö tő , Mátra Zsolt György, Német Nagykövetség (felkérés alatt)

14.10 – 14.40

Dr. Markus Reichel, DREBERIS: A német élelmiszer szektor bemutatása – piaci trendek és
együtt űködési lehetőségek magyar cégek számára

14:40 – 14:50

Sja Delikhoun, HASA GmbH: A kövö sütött

14.50 - 15.00

Gerd Tuppeit, Wilhelm Pruente GmbH: Egy kis fekete kísértés Westphaliából, tradicionális, friss
és ízletes

15:00 – 15:10

Gloria Mathern, Weingut Mathern: Riesling & Co –ez a mi dolgunk!

élyhűtött pizza új ge erá iója

Családi utik orászat a Nahe folyó ál , a híres Rizli g szőlőültetvé yek szívé e
15.10 – 15.20

Alwin Karp, Weingut Karp-Schreiber: A tradí ió és a
palát

15.20 – 15.30

Beszélgetés

után 15.30

Kóstoló

A kóstolót követőe

eghívjuk Ö öket egy közös étkezésre.

oder idők találkozása - kóstold meg a

Arendezvény helyszíne:
Eurostars Budapest Center
Kossuth Lajos utca, 7-9
1053 Budapest
Hungary

Jelentkezési lap
A részvétel a konferencián és a kétoldalú megbeszéléseken ingyenes.
Amennyiben szükséges, tolmácsot biztosítunk.
Kérjük küldje el a jelentkezési lapot 2016. április 7-ig - Faxon: +49 351 862 643 10
vagy szkennelve e-mail-en : justyna.blotna@dreberis.com

□ Részt veszek a budapesti konferencián 2016. április 28-án
□ Kérem lépjenek velem kapcsolatba a kétoldalú megbeszélések megszervezése miatt. Az alábbi céggel/cégekkel szeretnék
megbeszélést (kérjük jelölje meg):

□

HASA GmbH

□ Weingut Mathern

□

Wilhelm Pruente GmbH

□ Weingut Karp-Schreiber

Cég neve : _________________________________________________________________________________

Résztvevő eve keresztnév, vezetéknév): ____________________________________________________

Résztvevő beosztása: _______________________________________________________________________

Preferált nyelv (német/angol/magyar): _____________________________________________________________

Cég profil/weboldal _____________________________________________

E-mail______________________________________________ Telefon____________________________

Aláírás_______________________________________________
Köszönjük jelentkezését, szeretettel várjuk az áprilisi találkozón.

