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Boldog, új
Kicsit unalmas már. De tényleg. Nem az évértékelés, hiszen rengeteg jó
dolog történt velünk idén is, ezeket boldogan elevenítem fel, némelyikre még büszke is vagyok. Az viszont lassan kezd kínossá válni, hogy
riogatok. Hogy nehéz évünk volt, de a következõ még nehezebb lesz.
Úgyhogy ezt a részt engedelmetekkel átugrom, a következõ összetett
mondat után: Nehezen tudom elképzelni, hogy a következõ esztendõt
megússzuk radikális, a teljes iparágat érintõ kormányzati intézkedések
nélkül, hiszen minden iparágat átvilágítanak, megvizsgálják, hogy, hogy
lehet-e húzni még egyet a nadrágszíjon. Akkor ezzel végeztünk is, legalábbis ennek a cikknek a keretein belül.
Minek örültünk idén?
A tavasszal megrendezésre került Vending Konferenciánk nagy sikert aratott, soha ennyien még nem voltunk. Ötletet és erõt adott a jövõ évi konferencia megrendezéséhez. Jövõre az aktuális adójogszabályok és azok
megszületésének mûhelytitkai körül forgunk, illetve szeretnénk vendégül
látni Európa legnagyobb italautomata szövetségének, az olasz Conﬁda
elnökét, Olaszország egyik legnagyobb italautomata üzemeltetõjének
társtulajdonosát, hogy elmondja: õk mit gondolnak másként, mit tesznek
másként.
Az idei MIÁSZ bulin a Tropicáriumban jártunk, ahol egy kellemes õserdei
sétát követõen a cápák között sértetlenül ehettünk-ihattunk, akinek pedig
beleállt a görcs a lábába, még táncolhatott is valódi kubai ritmusokra. A
rendezvényen átadhattuk az Év automatás vállalkozója díjat, illetve a különdíjakat. Idén az Év automatás vállalkozója Fehér Károly barátunk lett,
a különdíjakat pedig a Caffé Service Kft, illetve a Tutti Kft kapták.
Csodálatos siker, hogy a tavalyi jelölésünk után, idén is elnyerte a MIÁSZ
által kitüntetett és felterjesztett tagunk az Év Vállalkozója kitüntetést, amelyet a Mûvészetek Palotájában, a Prima Primissima egész napos gála
keretében vehetett át Demján Sándor, Csányi Sándor és több nagyvállalkozó, vezetõ politikus elismerésétõl övezve. A sok-sok pályázó közül,
valakit közülünk érdemesnek találtak erre, az oly kevesek által elérhetõ
dicsõségre. Tavaly az Alisca Coop tulajdonosa Fodor Tibor, idén pedig
Fehér Karcsi, az EMTISZ vezére. Tudjátok, hogy egy társadalmi szervezet elnökének kevés felhõtlenül boldog pillanata van a tevékenysége során. Elhihetitek, hogy mikor átveszitek a díjat a Mûvészetek Palotájában,
az mindenért kárpótol. Köszönöm.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok
mindannyiótoknak!
Barátsággal: Szöllõsi Balázs a MIÁSZ elnöke

Magyar
Ital- és Áruautomata
Szövetség
1094 Budapest, Angyal u. 1-3.
Irodavezetõ: Bárdosi Tímea
Tel./Fax: 06 1 216 8444
Mobil: 06 30 960 6199
www.miasz.hu
e-mail: miasz@miasz.hu
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DÍJazott

Vállalkozók Napja
2012. december 07.
December hetedikén, pénteken, a téli hideg reggel, iparágunk tagjainak nem szegte kedvét, ugyanis a felhõk
mögül ki-kibúvó Nap sugarai üzeneték számukra, hogy
délután, a Mûvészetek Palotájában megtartott rendezvényen, a Szövetség egyik alapító tagja, az EMTISZ Kft.
a hosszú évek kitartó, eredményes, sikeres munkáját
követõen a Vállalkozók Napján az Év Vállalkozója Díj
2012. elismerésben részesül.
Aki, reggel kávézás közben, a megjelenõ országos napilapokat forgatta, olvasta, már azokból tájékozódhatott,
hogy a kitüntettetek között, ott lesz Fehér Károly úr.
Kora délután, a Mûvészetek Palotája környékén a nagy
volt a nyüzsgés, elegáns öltözetû hölgyek, urak, boldogságtól átható tekintetekkel igyekeztek a Palotába, hogy
részt vegyenek az Ünnepi rendezvényen. Az ünnepre napjaink óriási hajtásában szükség van, mert ekkor az ember
megáll egy pillanatra, visszatekint a múltra, elgondolkodik
valóban igaz, hogy én leszek a díjazott, felteszi a kérdést:
vajon miért? Választ, talán nem is ad a kérdésére, teszi a
szervezõk által kért dolgokat és egyszer csak azon veszi
észre magát, hogy a nap fõhelyén, a színpadon van, és
elkezdõdik az Ünnepség. Majd az ünnepi beszédek hallatán kezdi elhinni és megérteni ahhoz, hogy abban a pillanatban ott legyen a díjazottak között, hosszú idõnek kellett
eltelni a szakmában, kitartó példa értékû munkát kellet úgy
végeznie egy szakmai, azon kívül egy társadalmi közösségben, hogy a különbözõ szinteken lévõ szûrõk kimondják, igen, amit a jelölt tett, az példaértékû, követendõ, hozzáadott értéket képvisel a társadalom számára, a minden
napok többek, szebbek, jobbak lesznek tõle.
A rendezvény díszvendége Szíjártó Péter államtitkár úr
volt, a kitüntetéseket Szíjártó Péter államtitkár úr, Demján
Sándor úr, a VOSZ ügyvezetõ elnöke, Czomba Csaba
úr, a VOSZ soros elnöke, Dr. List József úr, a VOSZ
Ellenõrzõ Bizottságának elnöke adták át.
A rendezvény a díjazottunk számára még meghatóbbá
és felemelõbbé vált az által, hogy sikerét rögtön megoszthatta az elõzõ évi díjazottal, Fodor Tibor úrral, Alisca
Coop Kft. és a Szövetség Elnökével Szöllõsi Balázs úrral,
akik szintén részt vettek a díjátadó ünnepségen.
Az ünnep mottójának összegezhetõ, hogy meg kell becsülni a munkát, nincs a munkák között rangsor, minden
termelõ munka hozzájárul sikerünkhöz, fejlõdésünkhöz.
Az EMTISZ Kft. Év Vállalkozója Díj 2012. sikere ösztönözze arra a Szövetség tagjait, hogy 2013. decemberében, ismét részt vehessünk a Vállalkozók Napja rendezvényen.
Budapest; 2012. december 07.
Dr. Davola József, a MIÁSZ fõtitkára
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Pénzügy

Így adózunk
2013-ban
November végén rábólintott a parlament az adórendszert tömérdek ponton megváltoztató módosító
javaslatokra, amelyek többek között érintik a foglalkoztatást, a kiscégeket, az áfafizetést, az illetékfizetést
és az iparûzési adót. Összeszedtük a 2013-ban életbe lépõ legfontosabb változásokat.
Személyügyeket érintõ változások
Egykulcsos lesz az szja
A személyi jövedelemadó alapvetõ változása, hogy 2013-tól megszûnik
a havi bruttó 202 ezer forint feletti jövedelmek szuperbruttó szerinti
adózása. Vagyis megszûnik az idén még fennmaradt 27 százalékos
mértékû adóalap-kiegészítés. Az szja így egységesen effektív 16 százalékos lesz.
Járulékváltozások
A személyügyekhez kapcsolódó másik fontos tényezõ, hogy életbe lép
a munkahelyvédelmi terv, és ennek nyomán célzott járulékkedvezmények lépnek életbe.
A kedvezmény a 27%-os szociális hozzájárulási adót (korábban munkáltatói tb-járulék) érinti, az érintett körben mindenkire, már foglalkoztatott és újonnan felvett dolgozókra is érvényes bruttó 100 ezer
forintos bérig, az e fölött lévõ béreknél 100 ezer forintig ugyanúgy
érvényes. A kedvezmény 14,5 százalékpont a 25 év alatti és 55 év
feletti munkavállalók után, illetve a FEOR-08-as munkakörbe tartozók
esetén, ami a szakképzettséget nem igénylõ munkaköröket takarja
(pl. takarító, portás, futár, gyorséttermi eladó, árufeltöltõ, egyszerû
ipari és mezõgazdasági munkás stb). Teljes 27 százalék a kedvezmény viszont a tartós munkanélküliek, a gyermeknevelési távollétrõl
visszatérõk foglalkoztatása után az elsõ két évben, és 14,5 százalék
a harmadik évben. Ugyanez a kedvezmény érvényes az olyan 25 év
alattiak után, akik pályakezdõk is egyben.
Szintén a járulékokat érintõ kérdés, hogy jövõre megszûnik a munkavállaló által fizetett nyugdíjjárulék felsõ plafonja. Ez az intézkedés a
magas jövedelmûeket érinti, hiszen ez a plafon 2012-ben napi 21 700
forintos, azaz évi 7 942 200 forintos bérnél volt. E fölött nem került sor
a 10%-os nyugdíjjárulék levonására.
Ugyancsak járulékokat érint, személy szerint viszont azokat inkább,
akik valamilyen oknál fogva nem biztosítottak: az egészségügyi ellátáshoz is szükséges biztosítás fenntartásához a fizetendõ egészségügyi szolgáltatási járulék az infláció mértékével emelkedik, havi 6390
forintról 6660 forintra.
Cafeteria
A személyügyi költségeket érintõ tétel, hogy a Cafeteria járulékterhe
emelkedik, de az eredetileg tervezettnél kisebb mértékben, 10%-ról
14%-ra (az eredeti terv 27% volt).

Vállalati adózást érintõ módosítások
Két új adónem a kisebbeknek: kata és kiva
A munkahelyvédelmi terv másik része a mikro- és kisvállalkozások
számára 2013-tól választható két új adónem: kisadózók tételes adózása (kata) és a kisvállalkozások új adóneme (kiva).
A kata különösen az olyan mikrovállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak lehet elõnyös, amelyek árbevétele 6 millió alatti évente, de nem
sokban marad el tõle. Az adó ugyanis havonta fix összegû 50 ezer
forint, amit minden hónapban - ha van bevétel, ha nincs - meg kell
fizetni. Kivételt az jelent, ha az adózó egész hónapban táppénzen van,
vagy felfüggeszti tevékenységét. A nem fõfoglalkozású kisadózó után
25 ezer forint adót kell fizetni, és ezzel a helyi iparûzési adón kívül
letudta az adófizetést.
Ha a bevétel 6 millió forint fölé megy, akkor a feletti részre viszont
40%-os különadót kell fizetni. A kata-ba év közben is bármikor be
lehet lépni, a következõ hónaptól él a tételes adózás.
Fontos azonban figyelni a részletszabályokra, például arra, hogy a
kata-t választók a számlán kisadózó létüket fel kell tüntessék, illetve,
ha adott évben egy azonos megrendelõnek 1 millió forintot meghaladó
összegben ad számlát a kisadózó, akkor mindketten adatszolgáltatásra
kötelesek. Bizonyítaniuk kell, hogy nem színlelt munkaviszonyról van
szó. Nem az adóhatóságnak kell tehát az ellenkezõjét bizonyítania.
A kata-hoz kapcsolódó másik módosítás, hogy az alanyi áfamentesség
nem 5, hanem 6 millió forintos árbevételig lesz választható.
A kiva alapvetõen a 25 fõ alatti cégek számára lesz opció 2013-tól.
Ennek az adózási formának az elõnye abban rejlik, hogy az adó összege nem változik attól, hogy a vállalkozás több munkaerõt vesz fel.
Társasági adó
A társasági adótörvény bevezeti a szabad vállalkozási zóna fogalmát, eszerint a fejlesztési adókedvezményre jogosult a beruházás
üzembe helyezését követõ 5 éven belül szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesíthet, ha bõvíti a munkavállalóinak létszámát.
A kedvezmény a foglalkoztatás elsõ két évében havi 100 ezer forint
bruttó bérig érvényesíthetõ, 100 százalékos kedvezményt jelent a 27
százalékos szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás
tekintetében.
A tudományos fokozattal vagy tudományos címmel rendelkezõ kutatók után ugyancsak adókedvezmény érvényesíthetõ. Az adókedvezmény igénybevételével a bér után fizetendõ szociális hozzájárulási
adó mértéke 0 százalék, amelyet havi bruttó 500 ezer forint munkabérig lehet érvényesíteni. A kedvezményt vállalkozási kutatóhelyek
vehetik igénybe.
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Emelkedik a hipa is
Változik a helyi iparûzési adó számításának szabálya, az adóváltozások
minimál adóalapot állapítanak meg, az eladott áruk beszerzési értéke
csak korlátozottan lesz figyelembe vehetõ az alap megállapításakor.
Elsõsorban a kereskedelmi és energiaszolgáltató társaságokat érinti
kedvezõtlenül. Ugyanakkor nem vonatkozik semmiféle korlátozás olyan
vállalkozásra, amelynek árbevétele nem éri el az 500 millió forintot.
A sávhatárok az alábbiak:
• 500 M Ft nettó árbevételig a sávba jutó elábé+közvetített szolgáltatás a nettó árbevétel 100%-áig,
• 500 M Ft-20 Mrd Ft nettó árbevétel között a sávba jutó elábé+közvetített szolgáltatás a sávba tartozó nettó árbevétel 85%-áig,
• 20 Mrd Ft-80 Mrd Ft nettó árbevétel között a sávba jutó elábé+közvetített szolgáltatás a sávba tartozó nettó árbevétel 75%-áig
• 80 Mrd Ft nettó árbevétel felett a sávba jutó elábé+közvetített
szolgáltatás a sávba tartozó nettó árbevétel 70%-áig vonható le.
Szektorális adók: nagy átalakulások
A kormány a korábbi ígéretének megfelelõen 2013-tól kivezeti az
átmeneti jelleggel bevezetett, egyes szektorokat érintõ különadókat,
ám más formában visszacsempészi azokat a közteherviselés rendszerébe. Így megszûnik a telekomadó (ám idén szeptembertõl már
életbe lépett a telefonadó), a kiskereskedelmi szektort sújtó különadó
(de emelkedik a hipa), és megszûnik az energiaszektor különadója. Az
energiaszolgálgatók adóterhelése azonban 50%-ra emelkedik, vagyis
a 19%-os társasági adókulcs mellett a Robin Hood-adó kulcsa 31%-ra
növekszik.
Fennmarad a bankadó
Az október 17-én bejelentett módosító csomag értelmében 2013-ban
az eredeti összegben marad fent a bankadó (vagyis a kormány korábbi
ígéreteivel szemben nem felezõdik), és a harmadik csomag értelmében a bankadó 2014-ben sem felezõdik meg, hanem a 2013-as szinten rögzülve fennmarad.
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Fogyasztást terhelõ adók
Általános forgalmi adót érintõ változások
Az áfa kapcsán változás, hogy január elsejétõl 2 millió forint feletti áfaösszegû számlázás esetén az adott partnerekre vonatkozóan az áfabevallás mellékleteként kötelezõ lesz adatok szolgáltatni az adó alapjáról, összegérõl, a számla összegérõl, illetve a teljesítés idõpontjáról
a számla kiállítójának és befogadójának egyaránt.

Továbbá választható lesz a pénzforgalmi szemléletû áfabefizetés, ami
azt jelenti, hogy csak akkor kell az áfát megfizetni, ha az ellenérték beérkezett.
Az áfabefizetés kapcsán az egyik legfontosabb jövõ évi módosítás,
hogy a tervek szerint az összes pénztárgép online kapcsolatba kerülne
a NAV-val, amely így hatékonyabban tud majd ellenõrizni. Ez mintegy
400 ezer pénztárgép cseréjét jelentené, amihez idõ és tõke szükséges. Áprilistól él a rendelkezés.
Jövedéki adó
Emelkedik az alkohol és két lépcsõben az LPG jövedéki adója. 2013.
január 1-jétõl 50%-kal, majd 2013. május 1-jétõl újabb 50%-kal
emelkedik az LPG adómértéke. A dohánytermékek adója már idén
december elsejétõl megugrik, de az így érvényesülõ adószigor jóval
enyhébb az eredeti terveknél, amikor két lépcsõben, a mostaninál nagyobb mértékben drágult volna a cigaretta.
Drágulnak az energiaitalok
A népegészségügyi termékadóról szóló törvény módosítása szerint az
adó mértékét a hatályos, magasabb (250 forint literenként) összegben állapítja meg a taurint is tartalmazó energiaitalokra és negyven
forintban a kisebb egészségkockázatú — taurint nem tartalmazó, ám
metil-xantint tartalmazó termékekre.

Egyszerûsödik az illeték
Tranzakciós illeték
2013. január 1-jétõl sor kerül a pénzügyi tranzakciókat terhelõ illeték
bevezetésére. Az új illeték mértéke 0,2% és 6 ezer forintos cap mellett
kerül kivetésre.
Illetékkötelezettség terheli a kereskedelmi bankok tranzakcióit, a
készpénzfelvételt, a postai utalványokat és a valutaváltást, valamint a
Magyar Államkincstár törvény által meghatározott tranzakcióit.
Ezzel együtt a készpénzfelvételre magasabb, 0,3%-os kulcs kerül bevezetésre.
Forrás: portfolio.hu
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KÖzÖSSégI

Beszélgetés a MOM Parkban
2012. november 21.-én
November 21.-én a Szövetség huszonkettõ tagja a
MOM Parkban találkozott, hogy fontos a tagságot érintõ
kérdésekrõl beszélgessen. Olyan kérdésekrõl, amelyek az utóbbi hónapokban megpezsdítette az iparág napi életét. Beszélgettünk az NGM részérõl történt
megkeresésrõl. Szót váltottunk az ellenõrzéssel
kapcsolatosan
felmerülõ
kérdésekrõl. Beszámoltunk
az MNB-MIÁSZ 2012. október 10.-i megbeszélésérõl,
majd véleményt cseréltünk
a megyei intézményfenntartó központok által felügyelt
helyeken történõ automata
üzemeltetéssel kapcsolatos
kérdésekrõl.
Az NGM megkereste a Szövetséget azzal a kéréssel,
hogy adatokat kapjon az
iparágról. Ennek a Szövetség olyan formában tett eleget, hogy a publikus statisztikai adatokból összeállított
számukra egy tájékoztatót.
Az ellenõrzésekkel kapcsolatosan különbözõ vélemények hangzottak el, fõleg
olyanok, amelyek gyakorta
felröppennek fekete doboz,
általány adózás. A téma öszszegzéseként
elhangzott,
hogy célszerû egységes elképzelést kialakítani a Szövetség tagjainak, mivel az
egyes felvetések gyakorlati
megvalósítása
technikai
akadályokba ütközik. Törekedjünk arra, hogy javaslatainkat adott esetben felhasználják az illetékesek.
A megyei intézményfenntartó rendszerrel kapcsolatosan
elhangzott, hogy olyan vállalkozások kapnak lehetõséget
automataüzemeltetésre az intézményfenntartók hatáskörébe tartozó szervezeteknél, amelyek más jellegû feladatokat is ellátnak. Érjük el, hogy pályázatok kerüljenek
kiírásra, amelyeken a tagjaink is indulhatnak.

Az MNB-MIÁSZ megbeszéléssel kapcsolatosan elhangzott, hogy az MNB honlapján az érmék automaták általi
elfogadásával kapcsolatos információkról szóló oldalt
kevesen látogatják. Bárki, aki szeretné ezt megtenni, de
nem tudja, hogy mit kell tennie. Kérje a MIÁSZ Irodától
a regisztrációs útmutatót.
Elhangzott, hogy 2013-ra
az MNB a következõ érmék
gyártását rendelte meg a
Magyar Pénzverõ Zrt.-tõl, az
alábbi címletmegoszlásban:
5 ,10 ,20 ,50 forintos. Az új
gyártású érmék az automatákban történõ elfogadás
szempontjából végzett sikeres tesztelést követõen,
a forgalom igényei szerint
fokozatosan kerülnek majd
forgalomba. A 100 és 200
forintos címletekbõl 2016-ig
elõreláthatólag nem lesz új
gyártás.
Elhangzott továbbá, hogy
a VOSZ-BESZ Zrt. kedvezményes
beszerzésének
lehetõségeirõl
a
VOSZ-BESZ Zrt. honlapján a http://vosz-besz.hu/p/
bt3483 weboldalon lehet
tájékozódni. Ez az információ minden körlevél végén
megtalálható. A kedvezményes szolgáltatási, vásárlási
lehetõségekkel a vállalkozások komoly megtakarításokat képesek elérni.
Beszéltünk még a banki
szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek csökkentésének megvizsgálásáról. A költségek csökkentésének fõ
tényezõje az iparágunkra jellemzõ pénzérmék beváltásával összefüggésben jelentkezik. Javaslatként elhangzott,
hogy különbözõ kereskedelmi bankoknál érdeklõdjünk.
Budapest; 2012. december 16.
Dr. Davola József, a MIÁSZ fõtitkára

BRITA
Több, mint vízlágyító!

Innovatív szûrési koncepció, amely az adott felhasználási területre
a lehetõ legjobb vízminõséget garantálja.
Vízlágyító és szûrõ berendezés egyben., vagyis a berendezés vízkõvédelme
mellett a kijövõ szûrt víz optimális jellemzõkkel bír az italok elkészítéséhez.
Eredményként említhetjük a jelentõsen csökkenõ szervizköltségeket, a
zamatosabb ízt, valamint a krémesebb, és szebb italmegjelenést is. Minden
termék hatóságilag bevizsgált, magyar engedélyekkel rendelkezik.

HOKI Gastrosystems Kft., Tel.: +36 1 278 20 10
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TECHNOLÓGIA

SCI-FI

Az automaták jövõje?
Milyen ﬁzetési megoldások, lehetõségek lesznek a közeli és távolabbi jövõben?
Ezekre a kérdésekre kaphattunk választ a Caffé Serive,
Prodigi , Vodafone közös rendezvényén Dunaharasztiban.
Az automata üzemeltetõk számára tartott elõadásból
megtudhattuk, miért is fontosak a technológia újítások és
hogy hogyan is mûködnek a gyakorlatban.
Kicsit talán a valóságtól elrugaszkodottnak érezhetjük a
témát, de a felkészültség, a napi újítások ismerete se-

gítheti mindenki munkáját, hiszen sosem tudhatjuk, hogy
melyik megrendelõnk áll elõ ilyen kérésekkel.
Erre próbál felkészülni a Caffé Serice és a Prodigi a
Vodafone-nal közösen. Ajánlatuk között szerepel az smsel való ﬁzetés, belépõkártya alapú vásárlás, payPass
vagy payWave kártyákkal történõ ﬁzetés és NFC megoldás, ami a mobiltelefonba instalált hitelkártya technológia
adaptálása az automatákban történõ ﬁzetésre valamint
egy speciálisan kialakított webes felületen keresztül telemetria biztosítása az ügyfeleleik számára a Vodafone
SmartVend rendszerrel.
Részletes információk: smartvend.vodafone.hu oldalon.
A kutatások alapján a többfajta ﬁzetési lehetõség több vásárlót generál, sokszor megkönnyítve a vásárlást, alternatív megoldást kínálva a ﬁzetésre. A telemetriával, az
adatok azonnali lekérésével, a felmerülõ hibákról küldött
értesítésekkel mind megkönnyítik a munkát. , így a hibajavítás felkészülten történik a megfelelõ szakemberrel, eszközökkel. Az adatok ismeretében jobban megismerhetõk
a vásárlási szokások, igények is.

Minden, amire
egy üzemeltetônek
szüksége lehet!

PTOMO RIVISTA 176X123-JAV-LEV.in1 1

4/18/12 4:05:23 PM
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látogató

Hogy milyen is volt
a VendingParis kiállítás az idén?
Párizs megér egy misét, Párizs a fények városa.
Párizs a divat fõvárosa, Párizs a konyhamûvészet
hazája, Párizs a mûvészetek, kiállítások otthona... ezek nem csak szólamok, de ahhoz, hogy
átérezzük a párizsi életmódot mindenképpen
személyesen kell megtapasztalnunk.
Ha Párizsban járunk, akkor érthetjük meg igazán,
hogy a párizsi ember joggal büszke városára.
A visszafogott vélemények szerint is a világ
legszebb városának számító Párizs mindenkit
magába bolondít. Az utazók többsége mindig
szeretne visszatérni felejthetetlen utazása után
e számos látnivalóval rendelkezõ, leírhatatlan
hangulatú városba.
Párizs semmit nem változott!
Szokásosan kétévente kerül megrendezésre a
VendingParis Show. Kétévente, ha van idõnk,
és lehetõségünk, biztos, hogy elutazunk erre a
kiállításra. Már nem csak a Párizsról elmondottak miatt, hanem azért is, mert tényleg értenek
a francia kollégáink a kiállítások megszervezéséhez is. Igaz nem lesz sosem akkora, mint a
Venditalia, de nem marad le tõlük sokkal.
Szakmailag talán nem is tudunk sokat mondani
errõl a kiállításról a Venditalia után, de ez mégsem igaz, mert ahogy Corinne Menegaux a Reed
Expositions France Szállodai és Vendéglátóipari
Divíziójának igazgatója, aki egyben a Vending
Paris igazgatója is magyarázta „A Vending Paris egyedülálló lehetõséget nyújtott, és nyújt a
legújabb piaci fejlemények áttekintésére és a
lehetõségek teljes skálájának feltárására”.
Valóban a francia ital- és áruautomata szövetséggel, a
NAVSA-val közösen szervezett VendingParis a legújabb
technológiákat és legújabb innovatív termékeket mutatta
be az ital- és áruautomata iparágban érdekelteknek, segítve õket abban, hogy a leghatékonyabb módon tegyenek eleget a változó fogyasztói keresletnek.
Bemutatók, innovációk, megbeszélések, az ital- és áruautomata büfé, a Nemzetközi Üzleti Nap – a 2012. évi
Vending Paris mindazon összetevõket felvonultatta, amelyek ezt a rendezvényt olyan eseménnyé tették, amelyen
minden ital- és áruautomata iparágban dolgozó szakembernek érdemes részt vennie. Ezt mutatja is, hogy 3 nap
alatt 10 400 látogatója volt.
Ismét minden szép volt, mint a mesékben, és drága is.
Érdekesnek bizonyult számomra az a tény, hogy sem

a kiállításon, sem Párizsban nem tudtam megállapítani,
jelen van-e az a bizonyos válság, amirõl annyit beszélünk mostanában! Annak ellenére, hogy a tartózkodásunk
alatt az idõjárás nem volt a legkedvezõbb, és hét közben
voltunk, bármerre mentünk akár a kiállításon belül, akár
a városban, mindenhol a megszokott nyüzsgés volt. A
kávézók, a kocsmák, és az éttermek már reggel is tele
voltak. Estenként meg pláne. A kiállításon azon cégek,
melyek arról ismertek, hogy többször kiállítanak, ismét
adtak magukra, a nagy cégek nagy standokkal, a kicsik
kis standokkal jelentek meg.
Személyes élmény mindig a számomra Párizsban és a kiállításon, hogy bármikor megszólalhatok spanyolul. Ez a végén,
amikor ki is sütött a nap, megkoronázta az utazásomat.
Remélem, hogy 2014-ben ismét lehetõségem lesz meglátogatni a VendingParis Szakkiállítást!
Benito A. Pacheco
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ESEMÉNY2013

FontoS!

Magyarország más szemmel...
2013. április 25-ét már most érdemes beírni a naptárba,
hiszen aznap lesz a Szövetség szakmai konferenciája.
Érdekfeszítõ elõadást
tart adózás témakörben
Dr. Vámosi-Nagy Szabolcs,
ügyvéd, adószakértõ,
c.egyetemi docens, volt
APEH elnökhelyettes, az
Ernst & Young adószakértõje,
az ország legismertebb
adószakembere, aki negyven
éve tevékenykedik a magyar
adóigazgatásban.

Vendégül látjuk
a Conﬁda, olasz
szövetség elnökét,
Lucio Pinettit,
Olaszország egyik
legsikeresebben
mûködõ italautomatás
cég társtulajdonosát is,
aki megosztja velünk
tapasztalatait
az iparágról.

Nagy nevek, jó és hasznos elõadásokra számíthat mindenki,
mi pedig az Önök részvételére!

2013. április 25. Danubius Hotel Aréna, Budapest

HIRDETÉSEK
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Hirdetési lehetõségek
a Hírlevélben.

Következõ Hírlevelünk megjelenési dátuma:
2012. március 18.
Anyagleadási határidõ:
2012. március 8.
A hirdetési anyagot - nagy felbontású jpg.
vagy nyomdai minõségû pdf. formátumban –
a lapzárta dátumáig kérjük eljuttatni
a miasz@miasz.hu e-mail címre.

ÁRAINK:
MIÁSZ tagoknak:
1/1 oldal 30.000 Ft + áfa
1/2 oldal 15.000 Ft + áfa
1/4 oldal 7.500 Ft + áfa

Nem szövetségi tagoknak:
1/1 oldal 60.000 Ft + áfa
1/2 oldal 30.000 Ft + áfa
1/4 oldal 15.000 Ft + áfa

Ingyenes apróhirdetés MIÁSZ tagjaink számára! Ha keres, szeretne
eladni valamit vagy állást keres vagy kínál, itt megtalálja a számítását!
Amennyiben szeretné, hogy apróhirdetése megjelenjen az oldalon
a miasz@miasz.hu címre küldje el a leadási határidõig a hirdetés szövegét. Várjuk jelentkezését!
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2120 Dunakeszi Berek utca 19. Magyarország Tel: + 36 27 392692, Fax: + 36 27 392691
Mobil: +36 30 663 73 02 www.caffeservice.hu Email: info@caffeservice.hu

Zöld szám

06 80 89 00 98

