Pozvánka
Podpora predaja ako dôležitý nástroj
na zvýšenie odbytu
agropotravinárskych výrobkov

Utorok 28. september 2010
Kongresové centrum hotela Holiday Inn v Bratislave

Slovenský mliekarenský zväz
v spolupráci s
Potravinárskou komorou Slovenska a
Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou
pod záštitou ministra pôdohospodárstva, životného
prostredia a regionálneho rozvoja SR Ing. Zsolta Simona

si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu

Podpora predaja ako dôležitý nástroj na zvýšenie
odbytu agropotravinárskych výrobkov
Utorok 28. september 2010
Kongresové centrum hotela Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava

Program:
8,30 –

9,30

Prezentácia

9,30 – 10,00
				
				
				

Strategické zámery rezortu v oblasti podpory predaja
slovenských agropotravinárskych výrobkov,
Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva, životného
prostredia a regionálneho rozvoja SR

10,00 – 10,30
				
				

Cesta Rakúska – šance pre odbyt vysokokvalitných potravín,
Dr. Peter Hamedinger, marketingový špecialista na mlieko,
AMA Marketing, Rakúsko

10,30 – 10,45

Prestávka na kávu

10,45 – 11,15
				
				

Spoločná propagácia poľnohospodárskych
a potravinárskych výrobkov v Maďarsku, Dr. Péter Simon,
riaditeľ Agrármarketing Centrum, Maďarsko

11,15 – 11,45
				
				

Možné scenáre vývoja zákazníckeho správania
sa v maloobchode v období 2010 – 2011,
Ing. Martin Mravec, generálny riaditeľ GfK, s.r.o.

11,45 – 12,00

Diskusia

12,00 – 13,00

Obed, káva

13,00 – 13,30
				
				
				

Prínos Propagačného a informačného programu
„Objav mlieko“ k zvýšeniu spotreby mlieka a mliečnych
výrobkov, Ing. Margita Štefániková, výkonná riaditeľka,
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka

13,30 – 14,00
				

TESCO a jeho stratégia v oblasti podpory predaja
slovenských výrobkov , zástupca spoločnosti TESCO

14,00 – 14,30
				
				

Potravinársky priemysel - lojalita a východisko z krízy,
Ing. Peter Benčúrik, člen dozornej rady Palma
Group, a.s. / viceprezident pre marketing SLAVIA CAPITAL

14,30 – 14,45

Diskusia

14,45 – 15,00

Zhrnutie a závery konferencie

Organizačné pokyny:
Účastnícky poplatok: 70 EUR
Úhradu je potrebné realizovať do stredy 22. septembra 2010.
Číslo účtu: 22737062/0200
Variabilný symbol: 2809
Účastník, ktorý vyžaduje vystavenie daňového dokladu (faktúru)
o zaplatení účastníckeho poplatku musí do 24. septembra 2010 nahlásiť
organizátorovi nasledovné údaje: presný názov subjektu, IČO, IČ DPH,
zaplatená suma, mená účastníkov.
Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na organizáciu, technické
zabezpečenie, prenájom miestností a audiovizuálnej techniky,
vydanie konferenčného materiálu, simultánne tlmočenie a preklady a
občerstvenie.
V prípade neúčasti sa vložné nevracia, náhrada iného účastníka je možná.
Prihlášku je potrebné zaslať poštou, faxom alebo elektronicky na adresu:
plankova@smz.sk najneskôr do 22. septembra 2010.

Kontakt:
Slovenský mliekarenský zväz
Ing. Zuzana Nouzovská (nouzovska@smz.sk)
Ing. Jana Planková (plankova@smz.sk)
Tel/fax: 02 55410945
Záhradnícka 21
811 07 Bratislava

