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Tisztelt Hölgyem/Uram!
A Magyar Energiakereskedők Szövetsége évente megrendezett konferenciája nagy sikernek örvend a hazai
energiapiac szereplői körében. Az eseményen az energiaipar meghatározó személyeinek előadásai és kerekasztal beszélgetései révén a résztvevőknek lehetősége nyílik szakmai eszmecserét folytatni többek között hazai
és regionális áram- és gázpiaci kereskedelmet érintő témákban, meghallgatni több szemszögből a várható
makrogazdasági előrejelzéseket valamint megvitatni az energiaszektor előtt álló kihívásokat.
Engedje meg, hogy ezúton ajánljuk szíves figyelmébe a Magyar Energiakereskedők Szövetsége VI. Országos
Konferenciáját. Kérjük, iktassa programjába Ön is a hazai energiapiac e jelentős eseményén való részvételét.
A konferencia időpontja: 2018. március 8–9.
A konferencia helyszíne: Thermal Hotel Visegrád ****
2025 Visegrád, Lepence völgy 2.
A konferenciának helyet adó Thermal Hotel Visegrád****superior a festői szépségű Dunakanyarban, Visegrád
mellett, nyugod, barátságos környezetben helyezkedik el a Pilisi Parkerdő szomszédságában Budapest belvárosától mindössze 40 kilométerre. A négycsillagos superior szálloda teljes körű kényelmet és első osztályú
szolgáltatásokat nyújt a felfrissülni, pihenni vágyó wellness vendégek és az ideális környezetet kereső
konferencia résztvevők számára.

A konferencia nyelve a magyar és angol – szinkrontolmácsolást biztosítunk.
A konferencia részvételi díja: 79.000 Ft+áfa,
egyesületi tagvállalatok részére (a megadott kereten belül): ingyenes
A RÉSZVÉTELI DÍJA TARTALMAZZA:
a szakmai programokon való részvételt;
a programfüzetet;
az étkezéseket (kávészünetek, ebéd, vacsora, műsor).
A KONFERENCIA FŐBB TÉMAKÖREI:
Nemzetközi kitekintés
Regionális áram-, és gázpiaci hálózatfejlesztések hatása a kereskedelmi piacokra
Makrogazdasági körkép
Hazai szabályozás és az Európai Bizottság tiszta energia csomagja
Szervezett piaci kereskedelem, piac-összekapcsolás
Az innováció hatása az energiapiacra
Geopolitikai kitekintés az energiaszektort érintő kihívásokról
Kereskedelmi, szabályozási aktualitások
Az előadók felkérés alatt. Az aktuális program elérhető a konferencia weboldalán.
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A KONFERENCIA IDŐBEOSZTÁSA:
2018. március 8. (csütörtök)
9.00–10.00
Regisztráció
10.00–12.45 I. blokk
12.45–14.00 Ebéd
14.00–15.30 II. blokk
15.30–15.45 Kávészünet
15.45–17.00 III. blokk
17.00–19.00 Szabad program (wellness stb.)
19.00-től
Esti program, vacsora

2018. március 9. (péntek)
9.00–10.30
IV. Blokk
10.30–10.50 Kávészünet
10.50–12.30 V. Blokk
12.30-tól
Ebéd

SZÁLLÁSFOGLALÁS:
Szállását a jelentkezéssel egy időben a www.meksz2018konf.montanpress.hu weblapon található Szállásfoglalási űrlap letöltésével és a szállodába való elküldésével lehetséges. A fizetés egyénileg történik a szállodával
egyeztetett módon.
A kedvezményes szállásfoglalási lehetőség 2018. febr uár 8 - á ig garantált, ezen időponton túlmenően
a szálloda foglaltságától függően lehetséges szállást foglalni.

JELENTKEZÉS:
a

www.meksz2018konf.montanpress.hu
weboldalon lehetséges.
A regisztráció beérkezése után proforma számlát küldünk, mely alapján kérjük a részvételi díjat a MontanPress Kft. / MEKSZ konferencia 11702005-21456176-00000000 számlára szíveskedjenek átutalni. Az összeg
beérkezése után előlegszámlát küldünk és visszaigazoljuk a jelentkezést, a konferencia lezárultával pedig
megküldjük a végszámlát.

Szeretettel várjuk rendezvényünkre!
Szakmai szervező:

Technikai szervező:

M O N TA N P R E S S
Magyar Energiakereskedők Szövetsége
1095 Budapest, Ipar u. 2/B
Tel.: +36 30 924 4202
E-mail: secreteriat@meksz.eu
www.meksz.eu
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