M E G H Í V Ó
Fejlesztési irányok
az étrend-kiegészítő készítmények piacán

A rendezvény időpontja:
2009. november 19. (csütörtök)
9.00 - 15.30 h

A Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (MÉKISZ)
tisztelettel meghívja Önt a:
„Fejlesztési irányok az étrend-kiegészítő készítmények piacán”
című tudományos konferenciájára.

A rendezvény időpontja:
A rendezvény helyszíne:

2009. november 19. (csütörtök) 9.00-15.30 h
Stefánia Palota, Tükörterem
1143 Budapest, Stefánia út. 34-36.

A konferencia gyógyszerészek és egészségügyi szakdolgozók részére pontszerzésre beterjesztve.

A

hagyományos őszi konferencia középpontjában az étrend-kiegészítő készítmények
piacán megvalósítható fejlesztési lehetőségek állnak, mivel meggyőződésünk, hogy
ezen a területen – az egyre szigorodó szabályozási környezet keretein belül - még
mindig van mód az innovációra. Immár jól látható, hogy a betegségek gyógyítására
szolgáló gyógyszerek mellett, az egészség megőrzés területén az étrend-kiegészítő készítmények
térhódítása megállíthatatlan. Ennek köszönhetően az étrend-kiegészítő készítményekkel
foglakozó vállalkozások egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy a termékeik tudományosan
kellően megalapozottak legyenek. Természetesen mindez csak akkor nyer valódi jelentőséget, ha
van lehetőség a tudományosan alátámasztott információknak a fogyasztókhoz és a terméket
ajánló szakemberekhez történő eljuttatására. Az egészségre vonatkozó állítások európai szintű
szabályozása megteremti ehhez a szükséges keretet, és így a fogyasztói tájékoztatása egy
magasabb szintre emelkedhet.
Az idei konferencia üzenete az, hogy a kellő szakmaiságon alapuló innovatív termékek
megvalósítása - a megfelelő tájékoztatással együtt-, új lehetőséget biztosít az egészségüket
óvni kívánó tudatos fogyasztóknak és az étrend-kiegészítő készítmények piacán működő
vállalkozásoknak egyaránt.

9.00 – 10.00

Regisztráció

10.00 -10.10

A konferencia megnyitása
Dr. Bérci István, Elnök
Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete

10.10-10.30

Az egészségre vonatkozó állítások aktuális helyzete
Dr. Horacsek Márta, Osztályvezető
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)

10.30- 10.50

Újdonságok a különleges táplálkozási célú élelmiszerek és
az étrend-kiegészítők szabályozásában
Dr. Barna Éva, Osztályvezető
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)

10.50-11.10

Megbeszélés, kérdések

11.10-11.30

Kávészünet

11.30-11.50

Milyen lehetőségek előtt áll az étrend-kiegészítők magyarországi
patikai piaca az amerikai és európai piacok fejlődésének tükrében?
Márkus Ádám, Consumer Health Manager
IMS Health Hungary

11.50-12.10

Hogyan tudjuk az étrend-kiegészítőt választó fogyasztók érdekeit még
hatékonyabban védeni?
Dr. Kónya Csaba, Orvosigazgató
Béres Gyógyszergyár Zrt.

12.10-12.30

Megbeszélés, kérdések

12.30-14.00

Ebéd

14.00-14.20

Étrend-kiegészítők trendje az Európai Unióban és a világban
Dr. Stefan Siebrecht, Üzletfejlesztési menedzser
Capsugel

14.20-14.40

Étrend-kiegészítő készítmények alkalmazása a klinikai gyakorlatban
Dr. Papp László, Orvosigazgató
16. sz. B. Braun Avitum Dialízisközpont, Siófok

14.40-15.00

A dúsított élelmiszerek szerepe az élelmiszeripari termékfejlesztésben
Csontos Csaba, Vállalati kapcsolatok és közkommunikációs igazgató
Nestlé Hungária Kft.

15.00-15.30

Megbeszélés, kérdések

15.30

A konferencia zárása
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„Fejlesztési irányok az étrend-kiegészítő készítmények piacán”
című tudományos konferenciájára
A rendezvény időpontja: 2009. november 19. 9.00-15.30h
A rendezvény helyszíne: Stefánia Palota, Tükörterem, 1143 Budapest, Stefánia út. 34-36.
Jelentkező(k) neve: ...................................................................................................................................................
Cégnév: .........................................................................................................................................................................
Levelezési cím:
Telefon:

–

.........................................................................................................................
–

Fax:

–

–

E-mail: ............................................................................................................................................................................
Részvételi díj:
• MÉKISZ tagoknak 2009. október 15-ig történő jelentkezéssel:
• MÉKISZ tagoknak 2009. október 15-e után:
• Nem MÉKISZ tagoknak 2009. október 15-ig történő jelentkezéssel:
• Nem MÉKISZ tagoknak 2009. október 15-e után:

10.000 Ft/fő
12.000 Ft/fő
12.000 Ft/fő
15.000 Ft/fő

A konferenciáról szóló számlát – mely magában foglalja az étkezés költségeit is – a következő
címre kérem kiállítani (amennyiben megegyezik a levelezési címmel, kérem hagyja üresen!):
Számlázási név és cím:

.......................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
Kérjük a regisztrációs lapot a következő címre küldje vissza:
E-mail: mekisz@mekisz.hu
Fax: 06 24 468 150
vagy jelentkezzenek egyszerűen a www.mekisz.hu honlapon a konferencia címszó alatt
található regisztrációs űrlapon.
Felhívjuk szíves ﬁgyelmét, hogy utólagosan számlát más címre nem áll módunkban kiállítani!
Megértését köszönjük.
......................................................., 2009. ................................hó .............nap
.....................................................................................
(aláírás)

A konferenciával kapcsolatos további információt
a 06-70-316-1003 (MÉKISZ titkárság) vagy a 06-20-464-0586 (Horányi Tamás) számon,
illetve a mekisz@mekisz.hu e-mail címen kaphat.

