MAGYAR MŰTŐSASSZISZTENSI TÁRSULÁS

XXVIII. KONGRESSZUS
TISZTELT HÖLGYEM / URAM!
A Magyar Műtősasszisztensi Társulás elnöksége örömmel értesíti Önöket, hogy
megrendezi XXVIII. szakmai kongresszusát!
Ideje:
2020. Október 15. (csütörtök reggeltől)
2020. Október 17. (szombat 11 óráig)
Helye:

Hunguest Hotel Béke****
4200 Hajdúszoboszló, Mátyás Király sétány 10.
Szeretnénk, ha részvételükkel rendezvényünket színesebbé tennék,
így lehetőséget kínálunk az Önök által gyártott, vagy forgalmazott egészségügyi termékek kiállítására.
1 m2 bérleti díja a kongresszus ideje alatt: 35.000.- Ft
Program füzetben elhelyezett céges promóciós anyag : 35 000.- Ft
Alkalmat kínálunk WORKSHOP megrendezésére, (100.000.-Ft)
valamint termékismertető ELŐADÁS megtartására is. (100.000.- Ft)
Előadások leadási határideje 2020. június 15.
Kérjük, jelezzék részvételi szándékukat, a kiállítóként igényelt terület nagyságát,
valamint a szállás,- és étkezési igényüket legkésőbb 2020. augusztus 31-ig,
a weblapunkról letölthető céges regisztrációs lapon, mely a DOKUMENTUMTÁRBAN található!
Kérjük továbbá, hogy az Önök által a kongresszusra szponzorált személyek és az
MMT tagsággal rendelkező műtős szakasszisztensek regisztrációs lapját és összesített névsorát küldjék meg,
legkésőbb 2020. augusztus 31-ig email címünkre: mutosasszisztens@gmail.com
Amennyiben a cég résztvevőt szponzorál, a részvételi díj:
MMT tagoknak: 65.000.-Ft + ÁFA
Nem MMT tagoknak: 80.000.-Ft + ÁFA
SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK:
Hunguest Hotel Béke****, 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10.
Telefon: +36 52 273 250
E-mail cím: mice@hotelbeke.hunguesthotels.hu
Pappné Balogh Erika (Sales&Banquet Manager)
Telefon: +36 52 273 250
Kiállítók részére egységesen:
1 db kétágyas szoba 2 fő részére reggelivel: 31.400 Ft /szoba/ 1 éj
1 db kétágyas szoba 1 fő részére reggelivel: 18.900 Ft /szoba / 1 éj
Ebéd: 5.700 Ft/fő
Vacsora: 5.700 Ft/fő
Az idegenforgalmi adó ezen felül 500 Ft/fő/éj 18 éves kortól.
Kérjük a szállás és az étkezés igényt a regisztrációs lapon feltüntetni, a fent megadott e-mail címre a szálloda
részére megküldeni! A szállás és az étkezés teljes költsége a céget terheli, előre történő átutalással!
A kiállítói, és részvételi díj ﬁzetésének határideje: 2020. szeptember 30.
A jelentkezéseket az alábbi címre kérjük:
Email: mutosasszisztens@gmail.com
1074. Budapest, Rákóczi út 68. I./8.
Telefon: +3630-849-7787
Jelentkezésüket várva a sikeres együttműködés
reményében, üdvözlettel:
Balasi Katalin
elnök
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