
RÉSZVÉTELI INFORMÁCIÓK: 

Időpont: 2019. október 17.  

Helyszín: Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. 

Részvételi díj: 58.000 Ft/fő  

A konferencia díjából az alábbi kedvezményeket biztosítjuk: 

 MCE tagok részére 10% kedvezmény  

 A konferenciadíj befizetésével párhuzamosan belép az MCE tagjai közé és befizeti az éves 

tagsági díjat – 10% kedvezmény 

 Egy cégtől 3-an, vagy többen jelentkeznek – 10% /fő kedvezmény 

 Költségvetési intézmények – 50% engedmény 

Diákok a konferencia szakmai részén korlátozott számban díjmentesen vehetnek részt, de regisztráció 

szükséges 

A kedvezmények nem vonhatók össze! 

Egyéni coaching 

A konferencia ideje alatt a konferencia résztvevői 30 perces egyéni coachingot vehetnek igénybe. A 

coaching díjmentes, előzetes jelentkezéshez kötött. 

Coaching definíció:Tartós pozitív változások elősegítése a gondolkodás javítása révén. A coaching az 

ügyféllel való partneri együttműködés egy olyan gondolatébresztő, provokáló és kreatív folyamatban, 

amely arra inspirálja az ügyfelet, hogy a legtöbbet hozza ki önmagából személyes és szakmai 

szempontból is. 

Jelentkezés  

Jelentkezését elektronikus formában küldheti el hozzánk, honlapunkon keresztül, a „Jelentkezés 

konferenciára” fülre kattintva. Jelentkezése elküldése megrendelésnek minősül, amivel Ön elfogadja a 

rendezvény tartalmát, szervezési, pénzügyi és lemondási feltételeit. Jelentkezésének beérkezése után 

regisztráljuk a rendezvényre.  

Jelentkezési határidő: 2019. október 10.  

Szervezési feltételek  

Az esetleges program- és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. A részvételi díj tartalmazza a szakmai 

programon kívül a szünetekben a frissítők és az ebéd költségét is.  

Pénzügyi feltételek A regisztráció során jóváhagyott adatok alapján a visszaigazoló levél 

mellékleteként egy díjbekérőt küldünk e-mailben, amelyen szereplő összeget, kérjük, szíveskedjenek 

a regisztráció visszaigazolásától számított 8 munkanapon belül kiegyenlíteni. A részvételi díj 

kifizetését követően e-számlát állítunk ki, amelyet e-mailben eljuttatunk a regisztráció során megadott 

címre. A rendezvényen való részvétel feltétele a részvételi díj előzetes kiegyenlítése.  

Lemondási feltételek Lemondást kizárólag írásbeli formában, az info@mce.hu emailcímen tudunk 

fogadni, legkésőbb a konferenciát öt nappal megelőzően. Ezt követően nem áll módunkban a 

lemondást elfogadni, de a kifizetett részvételi díj szükség esetén átruházható más személyre. 

Kapcsolat: Dénes Mara denesmara@mce.hu 06-30 6306633 


