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M E G H Í V Ó 

Textiltisztító Egyesülés VIII. Országos Textiltisztító Konferencia 

 

Szeretettel várunk minden tisztelt érdeklődőt, textiltisztítót és beszállítóikat, itthonról és külföldről a 

TTE évente megrendezett programjára. 

Ez alkalommal különleges program is lesz: a Konferencián a Textiltisztító Egyesülés megalakulásának 

25 éves évfordulóját ünnepeljük. 

 

A konferencia fő témája: 

INNOVÁCIÓ a textiltisztításban  

(Innováció a technológiában, technikában és a fejekben…) 

 

Időpont:  2015. november 10-12. (kedd-csütörtök) 

Helyszín: Szilvásvárad, La Contessa Kastélyhotel és Konferenciaközpont **** 

                        www.lacontessa.hu 

Program: November 10.  14 órától érkezés, kiállítói helyek elfoglalása, wellness 

16 órától regisztráció, 

18 órától megnyitó,  

19 órától gála vacsora, zenés, műsorost est 

  November 11.   9- 18 óra között konferencia 

13-14 óra között ebéd 

18 órától a konferencia zárása 

19 órától gálavacsora, zenés, műsoros est 

November 12.  Reggeli után a szálloda mosodájának megtekintése 

 

A konferencia és kiállítás november 11- én szerdán, egész nap 8-19 óráig tart. 

 

 

A konferencia főszponzora:   

 

 

                        kisszponzor:   

 

 

 

 

 

 

mailto:mail@tt-e.hu
http://www.textiltisztitoegyesules.hu/


Részvételi díj: 25.707,- Ft /fő kétágyas szobában,   

                                               egyágyas felár 5.400,- Ft /éj 

A részvételi díj tartalmazza: két éjszaka szállást reggelivel, 2 vacsora, 1 ebéd, 2 kávészünet, ÁFA, IFA 

A részvételi díj a helyszínen a szállodának fizetendő! 

 

Regisztrációs díj: 25.000,- Ft /fő (80 EUR) (Budapest Bank 10102244-15058906-00000000) 

A konferencián csak a regisztrációs díj átutalásának igazolásával lehet részt venni! 

Regisztrációs határidő: 2015. október 30. 

 

Kiállítói díj: 80.000,- Ft/ kiállító (260 EUR) 

Eddig jelentkezett kiállítóink: Christeyns, Hohenstein Institut,  

Alvara Cleaning Kft, Assist-Trend Kft., Bepatek Kft, Bezema, Logo-Tex Kft, Miele Kft, Mova Kft 

Támogatók: Alvara Cleaning Kft, Bardusch Bértextília Kft, Dunántúli Mosodák Kft, Magyar 

Egészségügyi Mosodák Kft, Thermopach Kft, Zura Kft. 

 

A rendezvényre további szponzorok, támogatók és kiállítók jelentkezését várjuk! 

 

Társszervező:         TMTE (Textilipari Tudományos Egyesület) 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a konferencián magyar – angol szinkrontolmácsolást biztosítunk. 

 

További információ és a részletes program a www.textiltisztitoegyesules.hu honlapon későbbiekben 

megtekinthető, ill. a regisztráció szerinti email címekre közvetlenül is megküldjük. 

 

Regisztrációját a következő oldalon lévő adatlapon a mail@tt-e.hu email címre várjuk. 

A közlekedést a konferenciára ingyenes autóbusszal segítjük. Kérem, a regisztrációban jelezze igényét 

a transzferre, így a pontos menetrendről tudjuk Önöket értesíteni. 

 

 

 

Várjuk Önöket szeretettel! Viszontlátásra Szilvásváradon! 

       

 

 

 

Üdvözlettel: 

Király Valéria 

                                                                       TTE igazgató 
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Konferencia regisztrációs lap 

A VIII. Országos és Nemzetközi Textiltisztító Konferenciára 

2015. november 10-12. 

Szilvásvárad, La Contessa Kastélyhotel és Konferenciaközpont**** 

 

 

 

Résztvevő(k)  neve:…………………………………………………..   ……………………………… 

          telefonszáma:…………………………………………………..   ……………………………… 

              email címe: …………………………………………………   ……………………………… 

     

Regisztráló cég neve:………………………………………………… 

                          címe:………………………………………………… 

                    honlapja:………………………………………………… 

                email címe:………………………………………………… 

 

Kiállítási lehetőséget kérek       igen                     nem 

 

Szponzornak , támogatónak jelentkezem  (érvényes rész aláhúzandó) 

  

              

Érkezés időpontja:    2015. november 10. 14-18 óra között (vagy más)………………………………… 

Távozás időpontja:   2015. november 12. 9-11 óra között (vagy más):………………………………… 

(Aki mást nem jelöl, az a meghívó szerint kéri a szolgáltatásokat.) 

 

 

Szobarendelés :                                             ………db            egyágyas     

                                                                      ……….db            kétágyas    

 

Nov. 10. Bp- Szilvásvárad transzfert kérem           …………   fő részére 

Nov. 12. Szilvásvárad – Bp transzfert kérem          ………...   fő részére 

 

 

Különleges, egyéni  igények (étrend, szoba, stb):………………………………………………. 

 

 

Az érvényes részek aláhúzandók! 

 

Várjuk szeretettel! 


