REGISZTRÁCIÓS LAP

a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének

“AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ IPAR
AKTUÁLIS KIHÍVÁSAI”
című tudományos konferenciájára
A rendezvény időpontja: 2018. november 13. (kedd) 9.00-15.30
A rendezvény helyszíne: Stefánia Palota, 1143 Budapest, Zichy Géza utca 3.
Jelentkező(k) neve:...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Cégnév:................................................................................................................................................................................
Beosztás:.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Levelezési cím:

Számlázási név és cím (amennyiben megegyezik a levelezési címmel, kérem hagyja üresen):
.........................................................................................................................................................................

A fogyasztók bizalmáért.

MÉKISZ
„TANÚSÍTOTT MINŐSÉG”
A “MÉKISZ Tanúsított Minőség”
védjeggyel ellátott termékek
minősége és megbízhatósága
az azonos vagy hasonló
termékek kínálatában a
megszokottnál lényegesen
jobban garantált!

Tel.:

–

–

Részvételi díj:

E-mail:..................................................................................................
Részvételi díj
ebéd nélkül

Fő

Részvételi díj
ebéddel

MÉKISZ tagoknak
október 19-ig történő jelentkezéssel

16 000 Ft

20 500 Ft

Nem MÉKISZ tagoknak
október 19-ig történő jelentkezéssel

18 000 Ft

22 500 Ft

MÉKISZ tagoknak október 19. után

19 000 Ft

23 500 Ft

Nem MÉKISZ tagoknak október 19. után

21 000 Ft

25 500 Ft

Fő

Részvételi díj öszesen: ……………………………………………………… Ft
Lemondási feltételek: A részvétel lemondása csak írásban lehetséges, legkésőbb a konferencia előtt
10 munkanappal. Ennek elmulasztása esetén a jelentkező a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni.
Kérjük a regisztrációs lapot a következő címre küldje vissza:
E-mail: mekisz@mekisz.hu 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.

Konferencia

MEGHÍVÓ
Az étrend-kiegészítő ipar
aktuális kihívásai

…………............………, 2018…….........………………hó ……………nap
............………………………………………………………
(aláírás)
A konferenciával kapcsolatos további információt
a 06-30-720-9748 (MÉKISZ Titkárság) vagy a mekisz@mekisz.hu e-mail címen kaphat.

A rendezvény időpontja:
2018. november 13. (kedd) 9.00-15.30

MEGHÍVÓ
A Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete
(MÉKISZ) tisztelettel Meghívja Önt

“AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ IPAR
AKTUÁLIS KIHÍVÁSAI”

PROGRAM
9.00 – 9:30

Regisztráció

9:30 – 9:40

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

9:40 – 10:30

című tudományos konferenciájára

Aktualitások az étrend-kiegészítőkkel és a speciális
gyógyászati célra szánt élelmiszerekkel kapcsolatban
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet,
Élelmezés- és Táplálkozástudományi Főigazgatóság

A rendezvény időpontja: 2018. november 13. (kedd) 9.00-15.30
A rendezvény helyszíne: Stefánia Palota, 1143 Budapest, Zichy Géza utca 3.

10:30 – 10:45

Megbeszélés, kérdések

10:45 – 11:15

Kávészünet

A konferencia gyógyszerészek részére pontszerzésre beterjesztve.

11:15 – 11:40

A NÉBIH étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos hatósági
ellenőrzései és aktualitások

	A speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek (korábban
tápszerek) új jogi szabályozásának kötelező alkalmazási időpontja
fenyegetően közeleg, vajon mindenki ismeri a gyakorlati
következményeket?

Dr. Szilvássy Blanka PhD, Élelmiszerbiztonsági főfelügyelő
NÉBIH Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
11:40 – 12.00

Schreithofer Márk, GDPR tanácsadó
Ökosys
12.00 – 12:20

	Hogyan hat a piacra az új notifikációs eljárás, melyek ezzel
kapcsolatban a hatóságok tapasztalatai?
	A GDPR bevezetése hogyan érinti az étrend-kiegészítő gyártókat
és forgalmazókat?
	Hogyan alakulnak a piaci trendek itthon és külföldön?
	A fogyasztó jobb tájékoztatása érdekében milyen
figyelmeztetésekkel lássa el egy felelős gyártó a termékeit a
kötelező jelölési elemeken túl?
Ismerje meg a hatóságok, a szakértők és a kollégák álláspontját
a novemberi MÉKISZ konferencián!

GDPR követelmények és ami mögötte van

A Z generáció négyesre vizsgázott
A HENT 2018. évi felmérése az étrend-kiegészítőkkel
kapcsolatos attitűdökről
Dr. Németh Mónika, Titkár
Hamisítás Elleninemzeti Testület

12:20 – 12:30

Megbeszélés, kérdések

12:30 – 14.00

Ebéd

14.00 – 14:25

Az étrend-kiegészítők nem-gyógyszertári piaca a Nielsen
adatok tükrében
Rhorer Dávid, Ügyfélkapcsolati vezető
AC Nielsen Piackutató Kft.

14:25 – 14:50

Étrend-kiegészítők jelölése: Figyelmeztetések
Dr. Rácz Anna
MÉKISZ

14:50 – 15.00

Megbeszélés, kérdések

15.00

A konferencia zárása

A fogyasztók bizalmáért.

MÉKISZ
„TANÚSÍTOTT MINŐSÉG”
A “MÉKISZ Tanúsított Minőség”
védjeggyel ellátott termékek
minősége és megbízhatósága
az azonos vagy hasonló
termékek kínálatában a
megszokottnál lényegesen
jobban garantált!

