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SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES TAGJAINKAT
2020. FEBRUÁR 23-25. KÖZÖTT
HIVATALOS KIEMELT TÁMOGATÓNK

M-GEL HUNGARY KFT.

PLATINA FOKOZATÚ SZPONZORAINK

BULFONI KFT.

DAWN FOODS HUNGARY KFT.

MAGYAR ZEELANDIA KFT.

PROGÉP-GOLDEX KFT.
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KEDVES TAGJAINK ÉS PARTNEREINK!
Szeretettel invitáljuk Önöket éves Közgyűlésünkre. Nagy eredményeket értünk el a tavalyi
évben, melyekre büszkék vagyunk. Szeretnénk ezeket az eredményeket bemutatni Önöknek
és megtervezni a jövő évet, mely reményeink szerint még nagyobb sikereket tartogat az Ipartestület és ezzel együtt az Önök számára.
Örömmel tapasztaljuk, hogy újra erősödik a közösségi érzés tagjaink között, egyre aktívabbak
programjainkon és azonosulnak céljainkkal. Kérjük, minél többen jöjjenek el, vegyenek részt
közgyűlésünkön, hiszen az eredmények és sikerek közösek, csakúgy, mint a jövőnk, minden
Önökért történik.
Az Ipartestület 2020. évi rendes Közgyűlését és kísérő rendezvényeit 2020. február 23-24.
között, a CARAMELL PREMIUM RESORT **** SUPERIOR-ban tartja.
Cím: 9740 Bükfürdő, Európa út 18.
A Közgyűlés időpontja: 2020. február 24. hétfő, 13:00 óra. A közgyűlést határozatképtelenség esetén 14:00 órára halasztjuk.
A 2016 őszén Magyarország egyik legnagyobb turisztikai beruházása keretében megújult
CARAMELL PREMIUM RESORT **** SUPERIOR-ban a test, a lélek és a szellem egységének
megteremtése a cél, illetve az általuk szervezett üzleti és családi rendezvényeken is főszerepet játszik.
Mit jelent mindez pontosan a pihenni vágyóknak? A teljesség harmóniáját. 142 szobát, 2000
m2-es wellness világot, családbarát szolgáltatások sorát. Egészség- és konferenciaközpontot,
100-féle szépészeti-, wellness-, és gyógykezelést, bowling- és focipályát. Halastavat, távol-keleti holisztikus hangulatot, meditációs japán kertet... választékot, prémium minőségben.
A szálloda a Nyugat-Dunántúlon egyedülálló módon 700 fős befogadóképességű konferencia
komplexummal rendelkezik, így kiállítási helyszínként is működik. A Caramell Premium Resort****superior a korszerű kényelem és a holisztikus harmónia találkozási pontja.
Hagyományosan a Közgyűlés estéjén megtartjuk CUKRÁSZBÁLUNKAT is, ahol kitűnő ételek
és italok mellett hangulatos ÉLŐZENE és tombolasorsolás is biztosítja az Önök felhőtlen szórakozását.
A talpalávalót egész este a fergeteges hangulatot teremtő Zsomboys zenekar szolgáltatja.
A részvételi díj ezen felül tartalmazza a welcome drinket és az éjféli büfét is. Tombolasorsolás
értékes nyereményekkel, a fődíj két éjszaka félpanziós ellátással a CARAMELL PREMIUM
RESORT **** SUPERIOR -ban!
A keddi nap délelőttjére az előzőektől eltérően nem tervezünk előadást, de aktualitások függvényében ez változhat. Programváltozás esetén értesíteni fogjuk Önöket.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. FEBRUÁR 17.
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SZÁLLÁS:
Standard egyágyas szoba: 		

17.000 Ft / éj / szoba + IFA (500 Ft / fő / éj)

Prémium egyágyas szoba:		

20.000 Ft / éj / szoba + IFA (500 Ft / fő / éj)

Standard kétágyas szoba:		

22.000 Ft / éj / szoba + IFA (500 Ft / fő / éj)

Prémium kétágyas szoba:		

28.000 Ft / szoba / éj + IFA (500 Ft / fő / éj)

Apartman standard/prémium:
				

11.000 Ft / 14.000 Ft / fő / éj + IFA (500 Ft / fő / éj)
- foglaltság függvényében

A szállás díjában benne foglaltatik a bőséges büféreggeli, wifi, a két különálló wellness központ és szauna világ használata nyitvatartási időben (08:00 – 20:00 óra).
A rendezvény ideje alatt a bowling pályákat is díjtalanul használhatják Vendégeink!
Szállodai szobák elfoglalása 14 órától, kijelentkezés - szobák elhagyása 11 óráig. A csomagok
elhelyezése céljából, igény szerint csomagszobát biztosít a szálloda.
A szállás és az igénybe vett szolgáltatások díjának kifizetése önállóan a szállodában történik.
BARÁTI VACSORA - 2020. február 23. (vasárnap) 19:00 óra
Kellemes hangulatú, baráti, svédasztalos vacsoraest élőzenével.
Részvételi díj: 5.900 Ft / fő

HÉTFŐI ÉS KEDDI BÜFÉEBÉD - 2020. február 24-25. 12:00-14:00 óra
Részvételi díj: 4.900 Ft / fő

ÜNNEPI VACSORA ÉS CUKRÁSZBÁL - 2020. február 24. (hétfő) 19:30 óra
Részvételi díj: 12.000 Ft / fő
Az italfogyasztás minden étkezés esetében a részvételi díjon felül, helyben fizetendő.

A mellékelt jelentkezési lapon kérjük naponként külön feltüntetni, hány szobát rendelnek, illetve hány fő kívánja igénybe venni az étkezéseket.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. FEBRUÁR 17.
A mellékelt jelentkezési lapokat e-mailen (cukraszat@cukraszat.net) szíveskedjenek
visszaküldeni.
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Kérjük, hogy az étkezések díját a Mestercukrász Kft. 10402166-50526785-84821001
számú számlájára szíveskedjenek elutalni. Az utalást követően számlát küldünk Önöknek.
Amennyiben az étkezések befizetéséhez csekkre van szükségük, kérjük jelezzék és postai úton küldünk Önöknek.
A befizetett étkezési összeget a továbbított foglalás miatt ipartestületünknek nem áll módjában visszafizetni.
A szállodában, a regisztrációs asztalnál a befizetéseknek megfelelően adjuk át az étkezésekre
szóló kártyákat.

PARTNEREINK KIÁLLÍTÁSA:
2020. február 24.
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven az idei évben is partnereink kiállítása kíséri a Közgyűlést. 2020. február 24-én (hétfőn) reggel 10:00-18:00-ig nyílik lehetőség a személyes kontaktusra, az ajánlatok megtekintésére.
Reméljük, hogy mindez szervesen hozzájárul ahhoz, hogy minden kedves kolléga, barát,
rokon, ismerős, aki eljön ide, nagyon jól fogja érezni magát.
Bízunk benne, hogy e három napot együtt, kellemes hangulatban fogjuk eltölteni, és élményekkel, energiával feltöltődve, újult erővel fogjuk folytatni a megkezdett 2020-as évet.
Előre is köszönjük támogatóink segítségét, a kiállítóink és kollégáink részvételét.
Az Ipartestület Elnöksége

