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Ezt a délutáni rendezvényt szerelőknek állítottuk össze: rövid, hasznos szakmai
előadások gyakorlati bemutatókkal, este finom vacsora jó társaságban, nyeremények!
15 órakor kezdünk, a belépés ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött, kérjük, a hátlapon
található fax megküldésével vagy a www.megsz.hu-n keresztül on-line jelentkezzen rendezvényünkre.
Az előadások sorrendje változó

Önnek is itt
a helye!
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Rezsicsökkentés szereléssel! 2014

Válaszfax: 72/516-443
Kérjük, jelölje meg, hogy melyik városban kíván részt venni a rendezvényen!
Jelentkezési határidõ a rendezvény elõtt három nappal. A programra e-mailen is jelentkezhet:
szervezoiroda@megsz.hu. Kérjük, hogy minden kért adatot adjon meg az e-mailben.
Dátum

Város

Helyszín

2014. február 12.

Budapest

Lurdy Ház, Könyves Kálmán krt. 12–14., I. em.

2014. február 13.

Pécs

Hotel Laterum, Hajnóczy J. u. 37–39.

2014. február 19.

Szeged

Fehértói Halászcsárda, Külterület 41.

2014. febrár 20.

Kecskemét

Bajor Vendégház, Szent László krt. 19.

2014. február 26.

Budapest

Hotel Ventura, Fehérvári út 179.

2014. március 5.

Nyíregyháza

Lugas Hotel, Prága u. 3.

2014. március 6.

Debrecen

Hotel Nagyerdő, Pallagi út 5.

2014. március 12.

Szombathely

Hotel Pelikán, Deák F. u. 5.

2014. március 13.

Győr

Hotel Kálvária, Kálvária u. 22/d.

2014. március 19.

Szekszárd

Mészáros Borház, Kossuth Lajos u. 26.

2014. március 20.

Kaposvár

Turul Étterem, Kisfaludy u. 9.

2014. március 26.

Zalaegerszeg

Erdőgyöngye Vendégház, Alsóerdei út 0115/2

2014. március 27.

Veszprém

Hotel Gizella, Jókai Mór u. 48.

2014. április 2.

Miskolc

City Hotel, Csabai Kapu 6–8.

2014. április 3.

Eger

Hotel Flóra, Fürdő u. 5.

2014. április 9.

Salgótarján

Kiskulacs Vendéglő, Kassai sor 40.

2014. április 10.

Tata

Hotel Gottwald, Fekete u. 1.

2014. április 16.

Békéscsaba

Fenyves Hotel, Ifjúsági tábor 1701.

2014. április 17.

Szolnok

Garden Hotel, Tiszaligeti sétány

2014. április 23.

Székesfehérvár

Kertész Csárda és Fogadó, Iszkaszentgyörgyi u. 2.

Név*: .............................................................................................................................................................
Cégnév: . .......................................................................................................................................................
Lakcím: .........................................................................................................................................................
Telefon: . .............................................................

Mobil: .......................................................................

E-mail:............................................................................................................................................................
A cégem

o szereléssel, o tervezéssel, o kivitelezéssel, o kereskedelemmel,
mással.................................................................................................................. foglalkozik.

Köszönjük jelentkezését, várjuk a megjelölt napon és helyszínen!
A jelentkezésről emlékeztetőt küldünk e-mailben a rendezvény előtti napon. Szervező: a Magyar Épületgépészetért Kft.,
a Magyar Épületgépészek Szövetsége szolgáltató szervezete • Telefon: 30/866-7885, 72/516-442,
fax: 72/516-443 • szervezoiroda@megsz.hu • www.megsz.hu

Hírlevél pályázatokról,
jogszabályokról

a Magyar Épületgépészek Szövetsége szaklapja

*A jelentkezõ ezen jelentkezési lap elküldésével hozzájárul, hogy adatait a Magyar Épületgépészetért Kft. és a résztvevõ cégek feldolgozzák
és késõbbi szakmai rendezvényekre való meghívásra, valamint szakmai információk küldése céljára felhasználják. A személyes adatok kitöltése önkéntes. Leiratkozási lehetõség a címlistáról: szervezoiroda@megsz.hu vagy telefonon: 72/516-442

