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Rohanók
Az idõ és a kávé is rohan, ez már biztos.
Az elõbbit eddig is sejtettük, az utóbbiról
pedig az Orosz Italautomata Szövetség
Coffee Run programja gyõzhetett meg
mindenkit, aki részt vett a Vígadó elõtt
szervezett, jó hangulatú eseményen,
amelyen az orosz és magyar kollegák
az automatás kultúra népszerûsítéséért dolgoztak egy kicsit. Davola
Józsi és Timi például nagyon sokat, ezúton is köszönöm nekik.
Az idõ pedig teszi a maga dolgát. Hiszek benne, hogy nem tudott lehagyni bennünket, hogy a MIÁSZ lépést tart az eseményekkel. Mert
esemény jut minden napra. Az online bevezetés, amelyrõl immár
tíz éve beszélünk, három éve bizonyossággá vált az elkerülhetetlen
bevezetése, ma már minden napunkat leköti. Minden napra jut egy
ajánlkozó, aki megmutatja a legjobb, legolcsóbb, a világon a legsikeresebb megoldást, amely minden automatás jó barátja lesz a jövõben,
csak a MIÁSZ álljon oda mellé. Vagy mögé. De mindenesetre tegyük
le mellette a voksot. Hogyan tehetnénk? Tanáccsal, jó szándékkal,
fórumokkal szívesen segítünk mindenkinek, de a kulcsszó itt a mindenkinek. Egy szövetség nem kupeckedhet. A Minisztérium és a NAV
is számtalanszor kifejezte, hogy addig vesznek minket komolyan mint
tárgyalófelet, amíg nem a sok tucat ajánlkozó egyike vagyunk, aki el
akar adni nekik valamit.
Amikor a fõtitkár úr notesze megtelt az online eszközöket gyártók
nevével és telefonszámával, elhatároztuk, hogy szervezünk egy
workshop-ot, egy kis mini konferenciát, ahol a gyártók bemutathatják
a tudományukat. Aztán kiderült, a tanácskozás költségét a gyártóknak
kéne összedobni és a lelkesedés rögtön megcsappant. Valahogy a
segítõkészség kicsit alább hagyott. A bejelentkezett, közel tíz cégbõl
nem maradt egy sem, aki szeretett volna kiállítani és bemutatkozni a
piacnak és a hatóságoknak, úgy, hogy a nagyközönség mellett a versenytársak is ott vannak. Az indokok számosak voltak. Valaki szerint
a verseny már eldõlt, valakik remélik, hogy majd õk nyernek és ezért
titkolóznak, másoknak meg igazából nincs mit kiállítani, inkább tõlünk
várnak segítséget, egy késõbb kifejlesztendõ eszköz gyártásához.
Telemetriát ma már árul boldog-boldogtalan. Egytõl egyig a legolcsóbb, legmegbízhatóbb, leghatékonyabb. Hát nyerjen a legjobb.
Szóval az idõ és a kávé rohan. A MIÁSZ pedig azért küzd, hogy a
leendõ boldog nyertesek online kütyüjét a jövõben jelentõs állami támogatással, hatékonyan, kis erõfeszítéssel és költséggel lehessen
üzemeltetni. Hogy ne rokkanjon bele egy iparág abba, hogy a 2015ben a regisztrációra kifizetett 1,2 milliárd forint után újabb milliárdokkal húzzanak le bennünket.
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Szakmai

Maradjunk helyzetben...
vending konferencia 2015

Ismét eltelt egy év, 2015. május 21. csütörtök a MIÁSZ tagságának életében fontos nap volt. Immár ötödik alkalommal került megrendezésre a MIÁSZ konferencia és azt követõen pedig az éves
kötelezõ Taggyûlés. Mindkét esemény fontos az elsõ azért, mert a konferencia a vending iparág
vezetõi számára vending cégek mindennapi mûködéséhez segítõ információkat ad a cégvezetõk
számára a vállalkozásaik innovációjához, napi vezetéséhez. A Taggyûlés pedig számot ad az elõzõ
taggyûlést követõ egy éves idõszak alatt a MIÁSZ Elnöksége által végzett operatív munkáról.
A rendezvényt követõen történt értékelés során megfogalmazódott, hogy az 52 fõs részvétel elképzelhetõ, hogy az
iparágat ért hatások eredménye. A rendezvényszervezõnek
öröm, hogy õt keresik, érdeklõdnek az események és az
idõpontok után, hiszen ez azt mutatja, hogy fontos dolog van
formálódás alatt.
Az Elnökség hangsúlyt fektet arra, hogy a gyorsan változó
körülmények között is hitelesen tájékoztassa a tagságot a
fontos eseményekrõl, információkat adjon a hogyan továbbhoz. Mindezek érdekében a témakörök elsõszámú vezetõit
igyekszünk felkérni elõadónak.
Úgy gondoljuk, az idei év hosszú idõk óta az iparág életének
az egyik legfontosabb éve volt, hiszen ez év január elsejétõl
hatályos az élelmiszer-értékesítést kezelõszemélyzet nélkül
végzõ automataberendezés üzemeltetõjének adókötelezett
ségérõl, a bejelentési eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának
és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 41/2014.
(XII. 29.) NGM rendelet, amely az automataberendezések
bejelentésével, regisztráció folyamatával, az azzal járó igazgatási szolgáltatási díj megfizetésérõl rendelkezik. Ez adott
alaphangot a konferenciának.
Ugyanakkor fontos volt szem elõtt tartani, hogy a tagjaink
vállalkozási tevékenysége, milyen pénzügyi, gazdasági hazai és nemzetközi környezetben valósul meg. Ez a témakör
legalább olyan hangsúllyal jelent meg, mint az elõzõ.
A kimondott szakmai jellegû elõadások ezeket követték, az
élelmiszer jelölésrõl, a hulladékkezeléssel kapcsolatosan, továbbá megtörtént a MOHAnet Zrt. bemutatkozása a MIÁSZ
tagjai számára, bemutatkozásukban szóltak az informatika
fejlõdéssel összefüggésben, a telemetriával, távfelügyelettel
kapcsolatos újdonságaikról.
Záró elõadásként, pedig a Barry Callebaut Sweden AB által
a Caprimo töltõanyagok birodalmába léphettünk be.
Egy kis emlékeztetõ a visszajelzések alapján színvonalas,
tartalmas konferencia elõadóiról, elõadásaikból a következõ
oldalakon olvasható:
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Dr. Kovács Árpád úr a Költségvetési Tanács Elnöke

„A jelenlegi gazdaságpolitika
mennyire sikeres”
Az elõadás a következõ gondolatokra épült:
• a magyar költségvetési politika prioritásainak változásai 2010-tõl
• a gazdaság és a költségvetés várható, ma belátható
pozíciói
• az államadósság pályája
• a fejlõdés azonosságai és különbségei, a kkv szektor
szerepe a növekedésben, konjunktúra kilátások

Pankucsi Zoltán úr NGM helyettes államtitkár.

Az automata berendezések on-line
ellenõrzése...
Nagy várakozás elõzte meg Helyettes-Államtitkár Úr
elõadását, hiszen az automataberendezések bejelentése a regisztrációja még csak a kezdet, ebben az évben
formálódik az automataberendezések online rendszerének kialakítása, ami a tagságunkat alapvetõen érinti.
Az elõadásban elhangzott:

Vending – Folyamatban
• AEE munkacsoport (adóügyi ellenõrzõ egység)
• ipar
• NAV
• MKEH
• NGM
• Együttmûködés a MIÁSZ-al.

Höflinger Norbert úr, ügyvezetõ HWD Recycling Kft.

Tevékenységük bemutatása
A lakosságtól és közületektõl egyaránt begyûjtse, és
a környezetvédelmi normáknak és követelményeknek
megfelelõen feldolgozza a rossz, vagy használt elektronikai termékeket.
Egy 2007.-ben alakult, 100%-ban magyar tulajdonú 12 fõt foglalkoztató vállalkozás évi 800.000kg
hulladékot kezel. Elektronikai eszközök, közöttük
élelmiszerautomaták megsemmisítését is végzik. Szemléletük, gondolkodásuk központjában a környezettudatosság áll. Logisztikai megoldásokat kínálnak.

Dercze Gábor úr, igazgató, MOHAnet Mobilsystems Zrt.
Szilárd adórendszer
• Munkát terhelõ adók csökkentése
• munkahelyvédelmi akció
• személyi jövedelemadó
• fogyasztási-forgalmi adók szinten tartása
Feketegazdaság visszaszorítása
• Online pénztárgépek
• Bankkártyás fizetések ösztönzése
• Áfakulcs-csökkentés
• Gyakoribb áfabevallás
• Tételes áfa összesítõ kiterjesztése
• Adóhatósági értesítés
• Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenõrzõ Rendszer
Vending – Legfõbb elõírások
• A kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény
• A kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
• Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
• 1/2014. (XII.29.) NGM rendelet
Vending – Várakozások
• Állam
• hatékonyabb ellenõrzés
• több bevétel
• fehérebb gazdaság
• Piac
• tisztességes verseny

MOHAnet Mobilsystems Zrt.
bemutatkozása
A MOHAnet Mobilsystems Zrt. 2006-ban magyar magánszemélyek által alapított vállalkozás, mely kezdetektõl IP
(internet protokoll) alapú, integrált távfelügyeleti rendszerek fejlesztését, gyártását és üzemeltetését végzi - beleértve valamennyi hardver és szoftver részegységet.
Cégünk által kínált rendszerek lehetõvé teszik, hogy
felhasználói késedelem nélkül, térbeli és idõbeli korlátok nélkül jussanak a döntéshozatalhoz szükséges
információhoz, mely a számukra fontos személyekkel,
eszközökkel, folyamatokkal kapcsolatos állapotváltozásokból származnak. Napjainkra MOHAnet távfelügyeleti
rendszert üzemeltetõ partnereink mintegy 200.000 végpont távfelügyeletét látják el, melybõl 18.000 esetben az
adatgyûjtõ eszköz is saját gyártású.
A MOHAnet innovációs csapata által fejlesztett - GPRS
(General Packet Radio Service) technológián alapuló
- távfelügyeleti, logisztikai és telemetriás rendszereit a
felhasználók rendkívül kedvezõ ár/érték arány mellett
vehetik igénybe. Rendszereink segítségével vagyonés tûzvédelmi berendezések, ital- és áruautomaták,
segélyhívó rendszerek, járõrellenõrzõ rendszerek,
felvonók és egyéb mûszaki berendezések, valamint,
mozgógépjármûvek távfelu?gyeleti és logisztikai szolgáltatása oldható meg országos lefedettség mellett. Fejlesztéseinket számos hazai és nemzetközi innovációs díjjal
is elismerték, köztük a MICROSOFT legjobb felhõ alapú
rendszernek járó nemzetközi díja, illetva a többször is
elnyert Informatikai Nívódíj és Magyar Termék Nagydíj.

VENDING KONFERENCIA

Számos hazai és nemzetközi kis- és középvállalkozás, multinacionális nagyvállalat igazolja, hogy az általunk fejlesztett
és gyártott mobil rendszerek nélku?lözhetetlen láncszemei
a vállalati erõforrás-gazdálkodásnak. Ezen felhasználóink körében különösen népszerûek megoldásaink, egyes
partnereink esetén a távfelügyeleti rendszer bevezetése
tízmilliós megtakarítást eredményezett éves szinten.
Jelenleg olyan mûszaki megoldás kialakításán dolgunk,
mely az “élelmiszer-értékesítést kezelõszemélyzet nélkül
végzõ automataberendezések” on-line üzemeltetését
képes biztosítani az állami elvárásoknak megfelelõen,
ugyanakkor az automataüzemeltetõk igényeit is a lehetõ
legjobban képes legyen kiszolgálni.
Termékeink értékesítését országos partnerhálózat
segítségével végezzük, így minden régióban közvetlenül
elérhetõek fejlesztéseink, illetve az ahhoz kapcsolódó
szolgáltatások.
További információ a www.mohanet.hu oldalon érhetõ el.

Szegedyné Fricz Ágnes úrhölgy, fõosztályvezetõ-helyettes,
Fölmûvelési Minisztérium Élelmiszer-Feldolgozási Fõosztály,
Élelmiszer-Szabályozási Osztály

Az allergiát vagy intoleranciát okozó
anyagok és termékek jelölésérõl,
az élelmiszer ellenõrzés rendszerérõl.
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
1169/2011/EU RENDELETE a fogyasztók
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról
Hatályos: 2011. december 13.
Általános elõírásokra kötelezõen
alkalmazandó: 2014.dec.13.
Tápértékjelölésre kötelezõen
alkalmazandó: 2016.dec 13.
Kötelezõ elemek
a) összetevõk
b) allergének
c) összetevõk mennyisége
d) az élelmiszer neve
e) nettó mennyiség
f) minõségmegõrzési idõ
g) tárolási, felhasználási feltételek
h) felelõs élelmiszer-vállalkozás neve és címe
i) származási hely
j) felhasználási útmutató
k) alkoholtartalom 1,2% felett
l) tápértékjelölés
36/2014. (XII. 17.) FM rendelet módosítása folyamatban
• Távértékesítés útján a nem elõrecsomagolt élelmiszerek esetén a vásárlást megelõzõen kell a fogyasztót tájékoztatni
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• Az élelmiszer- automatákban és az automatizált értékesítõ helyeken értékesítésre kínált nem
elõrecsomagolt élelmiszerek esetén az allergénekrõl
a vásárlást megelõzõen a fogyasztót tájékoztatni kell
Tájékoztatásuk közreadjuk, hogy a konferenciát
követõen 2015. június 02.-án közigazgatási egyeztetés keretében az FM-tõl véleményezésre megküldték
az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló
egyes rendeletek módosításáról készült elõterjesztést.
Az új szabályozás várhatóan az év vége felé vagy azt
követõen kerül kihirdetésre.
Az allergénekre vonatkozó információátadás követelményei
• Az információnak a vásárlást megelõzõen kell a fogyasztó rendelkezésére állnia
• Szóbeli közlés alapjául szolgáló írott dokumentumnak
a helyszínen rendelkezésre kell állnia a fogyasztó és a
hatóság kérésére
• Költség nem számolható fel az információért a fogyasztó számára
Új jelölési kötelezettség a berendezéseken
• 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet az élelmiszer-értékesítést kezelõszemélyzet nélkül
végzõ automataberendezés üzemeltetõjének
adókötelezettségérõl, a bejelentési eljárásért fizetendõ
igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes
szabályairól – egyedi regisztrációs szám közzététele az automata berendezésen jól látható módon
• 36/2014. FM rendelet szerint: élelmiszer neve,
allergének, édesítõszerek, egyes színezékek

Leszek Korzeniowski úr, Export Sales Manager
Vending & Beverages, Barry Callebaut Sweden AB

Bemutatkozik a Caprimo
A Caprimo terméke 1985.-ben MD Foods néven jött ki
a piacra. A fókuszt a csokoládé italra helyezték. 1992.
ben az olaszországi Capri adott ihletet a névváltozáshoz. A Cég nagy sikere 1987.-ben volt. a cappuccinoval.
Mára a vendig üzlet egyik vezetõ brandje.

Úgy gondolom a nyári szabadságolási idõszakban sikerült egy kis utó tavaszi hangulatot kelteni a május 21.-i
konferencia eseményeinek felelevenítésével.
További kellemes nyarat kívánunk! Ne feledjük a nyári
pihenés alatt, hogy rohamosan közeledik 2015. szeptember 11. (péntek) a MIÁSZ rendezvénye Kecskeméten. Már most rögzítsék a naptárukba az idõpontot, hogy
ott is sokan részt vegyenek.
Davola József, a MIÁSZ fõtitkára
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TAGGYÛLÉS

A MIÁSZ 2015. évi taggyûlése
2015. május 21. csütörtök a MIÁSZ tagságának képviselõi részt vettek az éves kötelezõ
Taggyûlésen a Thermal Hotel Aquincumban. Az Elnökség itt számot adott az elõzõ
taggyûlést követô egy éves idôszak alatt a MIÁSZ Elnöksége által végzett operatív munkáról.
Ez évben tisztújító Taggyûlést tartottunk, amely során az
Alapszabály is módosult annak érdekében, hogy még
életszerûbben mûködhessen a Szövetség. A Jelenléti ív aláírását követõen a következõ napirendi pontokat dolgoztuk fel:
1.
2.
3.
4.
5.

Megnyitó.
Határozatképesség megállapítása.
Levezetõ Elnök megválasztása.
Jegyzõkönyv hitelesítõk (2 fõ) megválasztása.
Szavazatszámláló bizottság felkérése (3 fõ),
megválasztása.
6. Napirendi pontok ismertetése.
7. Szavazás a napirendi pontok elfogadásáról.
8. Elnöki beszámoló a 2014-ben kitûzött célokról és
azok megvalósításáról.
9. Szavazás az elnöki beszámoló elfogadásáról.
10. Pénzügyi beszámoló a 2014. évrõl.
11. Felügyelõ Bizottság beszámolója.
12. Szavazás a 2014. évi pénzügyi és felügyelõ
bizottsági beszámoló elfogadásáról.
13. A 2016. évi munkaprogram ismertetése.
14. A 2016. évi költségvetés ismertetése.
15. Hozzászólások.
16. Szavazás a 2016. évi munkaprogramról és
költségvetésrõl.
17. a 16. számú Alapszabály-módosítás elõterjesztése.
18. Szavazás a 16. számú Alapszabály-módosítás
elfogadásáról.
19. A jelenlegi Felügyelõ Bizottsági tagok
lemondásának bejelentése.
20. A jelenlegi elnökség leköszönése.
21. A jelölõ bizottság beszámolója.
22. Elnökségi tagjelölt állítás.
23. Felügyelõ bizottsági tagjelölt állítás.
24. A jelöltek bemutatkozása.
25. Az új elnökségi tagok megválasztása.
26. Az új felügyelõ bizottsági tagok megválasztása.
Szünet.
27. Az új elnökségi tagokra vonatkozó szavazás
eredményének ismertetése.
28. Az új felügyelõ bizottság tagokra vonatkozó
szavazás eredményének ismertetése.
29. Az Elnökség visszavonulása az elnök személyének
megválasztására.
30. Az Új Elnök személyének ismertetése.
31. Egyéb hozzászólások, az elõzõ Taggyûlést
követõen belépett új tagok rövid bemutatkozása.
A Taggyûlésen résztvevõ képviselõk meghallgatták
az elnöki beszámolót a 2014. évrõl, a pénzügyi beszámo-

lót a 2014. évrõl, a Felügyelõbizottság beszámolóját az
ellenõrzésérõl a beszámolókat egyhangúan elfogadták.
Ezt követõen meghallgatták a 2016. évi munkatervet,
a 2016. pénzügyi gazdálkodási költségvetési tervet,
amelyeket egyhangúan elfogadtak
A résztvevõk szavaztak az Alapszabály módosításról. Az ALAPSZABÁLY módosítás indoka, hogy a jelenleg hatályos ALAPSZABÁLY esetén a megválasztott
tisztségviselõk azt követõen, ha élethelyzetükben bekövetkezett változás miatt megválnak tisztségüktõl, pótlásukra
a soron következõ Taggyûlés új tisztségviselõket választ,
az újonnan megválasztott tisztségviselõk az Elnökség és a Felügyelõbizottság folyamatosan funkcionáló
tisztségviselõitõl eltérõ idõpontban kerülnének tisztújításra.
Az ALAPSZABÁLY módosítását követõen az új
pótlásra megválasztott tisztségviselõk mandátuma a jelen
Taggyûléstõl kezdve az Elnökség és a Felügyelõbizottság
folyamatosan funkcionáló tisztségviselõk tisztújításáig tart.
Ezt követõen került sor a Jelölõbizottság
elõterjesztésére és azt követõen a tisztújításra. A tisztújítás
eredménye:
Elnökség 5 fõ
1.) Balázs Gábor, Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
2.) Bádi Gábor, Bádi-Gran Kft.
3.) Benito Alberto Pacheco Reyna, Alisca Vending Kft.
4.) Szalai Géza, GASTRO Slovakia
5.) Szöllösi Balázs, Trimatic Plus Kft.
Felügyelõ Bizottság 3 fõ
1.) Guti Richárd, Hot-Drink Kft.)
2.) Mogyoródi Anikó, Caffé Service Kft.
3.) Lõrincz László, Pannon Kávé Kft.
A megválasztott tisztségviselõknek gratulálunk, a
Tagság érdekében folytatott munkájukhoz sikereket, erõt
és egészséget kívánunk.
Budapest; 2015. június 28.
Davola József, a MIÁSZ fõtitkára

PROMÓCIÓ

Coffee
Run
nemzetközi automatás promóció.
Coffee Run autó 9 európai országban
népszerûsíti a kávéutomaták termékeit.
Az orosz automatás szövetség az európai iparági
szövetségekkel karöltve Moszkvától Manchestereig
ingyenesen kínál egy pohár kávét minden arra járónak a nagyvárosok egy-egy kedvelt nyilvános helyszínén. A célja az volt, hogy a fogyasztók figyelmét
az automatákra irányítsa. Megmutatva, hogy
lehet jó egy automatás kávé!
Hogy miért? Mert tényleg szeretik a jó kávét
és szeretnek utazni és szerettek volna elõállni
egy a vending iparágat népszerûsítõ eredeti
reklámmal: megkínálni 9 európai fõváros
járókelõit egy pohár finom ajándék-kávéval.
Az utazás Június 6-án indult Moszkvából és
július 29-én Manchesterben ért végett a 2015-os
AVEX nemzetközi automatás kiállítás megnyitásakor. Budapestre június 12-én érkezett a Coffee
Run a Vigadó térre, ahol késõ estig vártuk a kávéra vágyó érdeklõdõket, akik 300 pohár forróitalt
fogyasztottak a rendezvény alatt. A fotók tanúsítják, hogy izlet nekik a kávé! Egészségünkre!
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RENDEZVÉNY

közösségi

MIÁSZ találkozó
Kecskemét, 2015.szeptember 11.

INFORMÁCIÓK
Részvételi díj:
12.500.-Ft+áfa/fõ
amely az ebéd, a programok és a
vacsora költségeit foglalja magába.
A térítésmentes személyes konzultációra elõzetes bejelentkezés
szükséges.

Helyszínek:
Mercedes-Benz
Manufacturing Hungary Kft.,
6000 Kecskemét, Mercedes út 1.
Four Points
by Sheraton
Kecskemét
Hotel és Konferenciaközpont
6000 Kecskemet, Izsáki út 6.

Programterv:
9:30 - 11:30 Látogatás a Mercedes gyárban, Kecskeméten
11:30 -13:00 Ebéd
13:30 -15:30 Outdoor élmények: terepautózás, lovaglás
16:00 - 18:00 Személyes konzultáció, Life coach - életviteli tanácsadás
az elõzetesen bejelentkezett érdeklõdõk számára.
		 közben a többiek számára:
16:00 - 18:00 Szakmai program, közben borkostoló a Caprimo

termékek forgalmazója a Coffee&Drink Systems
Kft. támogatásávál.
18:00 - 19:00 Elõkészületek a vacsorához
19:00 - 19:30 Gyülekezés a szálloda halljában a vacsorához.
19:30 - 23:00 Vacsora, közben a 2015 Év Automatás Vállalkozója Díj
átadása.

Szobaárak:
Comfort szoba 2 fõre:
26 100 Ft / éjszaka
Comfort szoba 1 fõre:
23 300 Ft / éjszaka
Lakosztály felár:
14 000 Ft/ éjszaka
Szobaár tartalma:
Svédasztalos büféreggeli (6:30h és
10:00h között), ásványvíz bekészítés
a szobában, ingyenes WIFI a szálloda
egész területén, wellness használat
a nyitva tartási idõben (úszómedence, jacuzzi, finn, bio és infra szauna,
merülõ medence, gõz, pihenõ), fitness
terem 24 órás használata, a törvényes
áfa. Az IFA--t nem tratalmazza.

Szeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat
családtagjaikkal, barátaikkal együtt!

Jelentkezni és további felvilágosítást kérni
a MIÁSZ irodában lehet telefonon 06-30-861-7229,
vagy e-mailen ( miasz@miasz.hu).

Bárdosi Tímea
MIÁSZ Irodavezetõ
06-1-216-8444, 06-30-861-7229

HASZNOS INFORMÁCIÓK
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Hirdetési
lehetõségek
a Hírlevélben
Következõ Hírlevelünk
megjelenési dátuma:
2015. október 5.
Anyagleadási határidõ:
2015. szeptember 21.
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
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