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ONLINE JELENTKEZÉS LENT!

  

Október-novemberben a Magyar Épületgépészek Szövetsége tervezői, kivitelezői
rendezvénysorozatot szervez az ország régióközpontjaiban.

  

Helyszínek: Pécs, Budapest, Szeged, Miskolc, Debrecen, Győr

  

A program egész napos, 9.00-16.00 óráig tart, közben kávészünetek és ebéd lesz. Az
előadások sorrendje helyszínenként változó. A rendezvényen való részvétel és a vendéglátás 
díjtalan
.

  

A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges!

  

Kiemelt előadások:

    
    -  Nagy méretű lakóépületek felújításának piaci potenciálja, tapasztalatai, tervezése és
kivitelezése

Előadó: Keszthelyi István, okl. gépészmérnök, CKP Mérnök Kft.  
    -  Vállalkozásfejlesztési, forrásszerzési előadás

Bemutatjuk a legújabb, az épületgépész vállalkozások számára is reálisan pénzforrásokat
jelentő pályázati kiírásokat.

  
    -  Vállalkozásvédelmi előadás

Ha az elvégzett munkáért nem fizet a fővállalkozó vagy a megrendelő, gyors és hatékony
megoldás lehet a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) által kiadott teljesítésigazolás. A
TSZSZ szakértője tart előadást arról, hogya lehet élni ezzel a jogi megoldással. 
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További előadások:

    
    -  Hulladékenergia hasznosítása úszó szállodáktól gigantikus ipari épületekig AlphainnoTec
professzionális hőszivattyúkkal ( Thermo Kft.)  
    -  Nagy épületek hidraulikai beszabályozása (Herz)

Az elõadáson résztvevõk korlátozott számban igényelhetik a Herz „Több, mint hidraulika”
című 400 oldalas szakkönyvét.   
    -  Felületfűtés/hűtés rendszerek és csõvezetékek a nagy épületekben (Wavin)  
    -  Irodaházak, hotelek energia hatékony klimatizálása VRF-technológiával (Samsung)  
    -  Légnedvesítés másképpen, elpárologtató hűtés ( adiabatikus) (BR.Gal Zöldautó Kft.)  
    -  Újdonságok a nagy épületek tervezésében és kivitelezésében (Henkel)  

  

A részletes információkat tartalmazó meghívó letöltése itt!

  

A faxos jelentkezési lap letöltése itt!

  

ONLINE JELENTKEZÉS EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN!

  

Kattintson annak a városnak a nevére, ahol részt kíván venni a rendezvényen és töltse ki online
a jelentkezési lapot:

  

2014. október 16.     Pécs

  

2014. október 21.     Budapest

  

2014. október 28.     Szeged

  

2014. október 30.     Miskolc
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2014. november 4.   Debrecen

  

2014. november 6.   Győr

  

További információ:
Sőbér Lívia - projektszervező
30/866-7885, sober.livia@megsz.hu
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