
Egy fénykép a találkozó után az Újkígyósi delegációval. Balról jobbra: 
Kiss Norbert (Békési önkormányzat kabinet vezetője)

Francesco Maria Mari (MOKK elnök), Szebellédi Zoltán (Újkígyós polgármestere), 
Szikszai Csaba (EU integrációért felelős Iroda igazgató, Békés) 

Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó (Kultúrház, Cz. Kiss Rendezvényház, igazgatónő)
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Workshop GDPR: május 25. 
mindjárt itt van!

 2018, Márc 6

2018. március 6-án, kedden tartották az olasz 
Kulturális Intézetben az év első tematikus work-
shopját, a  ”GDPR szabályozás - személyes ada-
tok feldolgozása”-t. A cél az, hogy a résztvev-
ők rendelkezésére bocsássanak minden releváns 
információt az általános adatvédelemről (GDPR), . 

amelynek alkalmazási határideje 2018. május 
25. A  ViaStream és a CIB Bank támogatásának 
köszönhetően, élő közvetítésben is leadták az 
eseményt  (mind olaszul, mind magyarul  Ste-
fano Cobino tolmács fordításának segítségével).
A CCIU elnöke, Francesco Mari megkezdte a sze-
mináriumot, ahol  számos más tervezett worksho-
pot jelentett be, és bemutatta a többi előadót is.
Marcello Colaianni (Life, Business and Career Coa-
ch) a “Nem kiadás, hanem lehetőség” kiselőadásával   

érthetővé tette a vállalatok számára is, hogy az adatfel-
dolgozás mind papír alapon, mind elektronikus for-
mában nagyon fontos, hiszen a  személyes adatok véd-
elme, a Data Protection by Design és a Default majdnem 
létszükségletei egy jól működő cégnek. A “A GDPR-hez 
való alkalmazkodás kevesebb mint három hónap alatt”  

prezentációt Stefania Lepore és Márton Domonkos 
(CMS Hungary) tartották. Itt először Stefánia Lepo-
re megemlítette annak jelentőségét, hogy előzetesen 
ellenőrizzük, hogy az alkalmazás új változata milyen 
hatást gyakorol a vállalatokra, majd Márton Domon-
kos kiemelte az adatok feltérképezésének fontosságát. 
Végezetül Földi Tamás, a “GDPR jogi és gyakorlati me-
ghatározásáról” tartott bemutatót, melyen keresztül a 
láthatták, hogy a Vodafone hogyan tudta alkalmazni a 
GDPR-t, amely nagyon sok változástkövetelt a cégtől.
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CCIU Egyetemi Program: 
az Olasz Nap a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE)                  3.o.                    

Az Olasz Kereskedelmi Kamarák külföldi találkozója 
– Area Europa                                                                                     5.o.

“Blockchain & Bitcoin”: 
egy pillantás a jövőbeli gazdaságba                                                                    6.o.

ADA Event: Business Breakfast                                                          7.o.

ADA rendezvény: Focus Dinner                                                            9.o.

Első ízben láttuk vendégül 
az ELSA delegációt                                                                          10.o.

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara új programja: 
“Aperitivo con l’Europa                                                                   12.o.

Találkozó az újkígyósi delegációval: lefektettük 
a következő Italian Business Day alapjait                                     14.o.

Balról jobbra: Marcello Colaianni (Life, Business e Career Coach) e Stefano Cobino (a wokshop tolmácsa)
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CCIU Egyetemi Program: az Olasz Nap a 
Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE)

2018, Márc 7

-gramja tökéletesen átadja a projekt hangulatát.
Főleg olasz nyelven beszéltek a a rendezvényen, a cég-
eket  viszont angolul mutatták be. Ez lehetővé tette a 
diákok számára, hogy minél többen  értsék a beszédet.
Az eseményen résztvevő vállalatok (Prysmian cso-
port, Sofidel csoport, EME Magyarország, Al-
berti és Santi) lehetőséget kaptak az egyetemen
cégük bemutatására saját standjaikon. Federica Floc-
cari, a projekt felelőse is részt vett az Olasz Napon.
Először Dr. Valóczi Mariannát hallhattuk, aki tám-
ogatásával hozzájárult a CCIU sikeres részvételéhez . 

2018. március 7-én, kedden a CCIU 
részt vett a Budapesti Gazdasági Egye-
tem (BGE) által megszervezett Olasz Napon.
Az eseményen a CCIU UNIVERSITY PRO-
GRAM projekt egyik kezdeményezésére került 
sor, amely a diákok és vállalatok közötti együttm-
űdödését fejleszti: a CCIU “Együtt nőni” pro-

Ezután Csekő Katalin igazgatónő köszöne-
tet mondott Olaszországnak a sok támogat-
ásért kiemelve annak fontosságát, hogy a fia-
tal diákokat bevonják a munka világába.
A CCIU elnöke, Francesco Mari megerősítette a loja-
litás és a csapatmunka fontosságát: a kamara környez-
etében a fiataloknak lehetőségük van arra, hogy az egye

temtől eltérő világot tapasztaljanak meg, ahol nagyon 
sok tudást szerezhetnek, mindezt “kockázatok” nélkül.
Egy vállalatnál viszont vannak sokkal egyszerűbb-
nek feladatok,  de határozottan nagyobb hibákat 
tud elkövetni az ember. Elnökünk Valentino Bar-
tolomeoval tartotta beszédét, aki CCIU  egyik fia-
tal gyakornoka. Bartolomeo így elmondta saját 
tapasztalatait: az itt töltött időszakban megért-
ett, hogy mi is az az alázat és a felelősség, vala-
mint a váratlan eseményeket is megtanulta kezelni.
A budapesti Olasz Kulturális Intézet igazga
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A MOKK megindítja az új reklám szolgáltatását társuknak és olvasóknak: Fe-
lajánljuk a lehetőséget, hogy a saját cégedet vagy vállalkozásodat népszerűsítsd a 
kiadásunkba. Ez egy nagy lehetőséget jelent új kliensek találására és a régiek vis-
szaszerzésére, s egyaránt a cég láthatóságat növeli a Camera News-on keresztül.

További információkért keressen az alábbi eléhetőségünk egyikén:
info@cciu.com | Tel. (+36-1) 485 0200 | Tel. (+36-1) 486 1286

Az élő közvetítés teljes verziója elérhető a honlapun-
kon.

További információkért keressen minket az alábbi 
elérhetőségeink egyikén:

eventi@cciu.com
+36 1 485 0200

A MOKK megindítja az új reklám szolgáltatását társuknak 
és olvasóknak: Felajánljuk a lehetőséget, hogy a saját céged-
et vagy vállalkozásodat népszerűsítsd a kiadásunkba. Ez egy 
nagy lehetőséget jelent új kliensek találására és a régiek vis-
szaszerzésére, s egyaránt a cég láthatóságat növeli a Camera 
News-on keresztül.

További információkért keressen az alábbi 
elérhetőségünk egyikén:

info@cciu.com

mailto:info%40cciu.com?subject=
mailto:info%40cciu.com?subject=
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2018, Márc 12

a közös munka irányát körvonalazzák- együtt a sikerért’

Forrás: www.assocamerestero.it

További információkért keressen az alábbi 
elérhetőségünk egyikén:

eventi@cciu.com 
+36 1 485 0200

Az Olasz Kereskedelmi Kamarák külföldi 
találkozója – Area Europa

2018.március 11-én és 12-én Szófiában tar-
tották az Olasz Kereskedelmi Kamarák Külf-
öldön (CCIE)- Area Europa nevű találkozót. Az 
eseménynek a Sofia Balkan Hotel adott otthont.
Az összejövetelen, aminek házigazdája a Külf-
öldi Olasz Kereskedelmi Kamarák Szövetségén 
belül a Bulgáriai Olasz Kereskedelmi Kamara, és 
annak elnöke, Marco Montecchi volt, harminc 
Olasz Kereskedelmi Kamara képviseltette magát.

A Külföldi Olasz Kereskedelmi Kamarák Szövetsége 
egy nonprofit szervezet, amelyet a célból alapított-
ak, hogy képviselje és érvényre juttassa az olasz ka-
marai rendszert, ezáltal valódi hálózatot hozva létre.

A Bulgáriai Olasz Kereskedelmi Kamara hir-
dette és szervezte meg azt az európai kon-
ferenciát, amely az “EURONET - Italian 
Networking around Europe: INnovation and IN-
TERNATIONalization in DIGITAL SOCIETY within 
the Bulgarian Presidency of EC 2018” címet viseli.

tója,  Gian Luca Borghese  bemutatta, hogy 
milyen fontosak is az olaszok a munka világában.
Itt láthatták a hallgatók, a piac mely ágazat-
ában van igazán jelentősége az olasz nyelvnek.

Ezután említést tett egy közös projektről a CCIU-val, 
amely elérhetővé teszi az olasz nyelvtanfolyamokat 
a vendéglátóiparban dolgozó magyarok számára.

Ezután következett az “Innovatív olasz ökológiai 
projekt” című hallgatói prezentációs verseny,  melyet az 
Eramus témaköre követett, ahol a programban résztvevő
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itteni olaszok és az Olaszországban tanuló ma-
gyarok tapasztalatait hallgathattuk meg.
Végezetül a vállalatok saját stan-
djaikon mutatták be az állásokat.

Az esemény kiváló lehetőséget biztosított a hal-
lgatók számára, hogy jobban belelássanak a 
munka világába. A CCIU elkötelezett a projekt 
és a fiatalok és diákok támogatása mellett.

További információkért keressen az alábbi 
elérhetőségünk egyikén:

eventi@cciu.com
+36 1 485 0200

További információkért keressen az alábbi eléhetőségünk egyikén:
info@cciu.com | Tel. (+36-1) 485 0200 | Tel. (+36-1) 486 1286

Az esemény tematikája és céljai az Európai Unió 
soros elnökségét betöltő Bulgária által hirde-
tett prioritások köré szerveződik- ezek a digi-
tális gazdaság, a jövő hivatásai, a high-tech ipar, 
és a KKV-k európai piacokon való nemzetköz-
iesítése és online térbe való bevezetése voltak.
Francesco Mari, a Magyarországi Olasz Kereskedelmi 
Kamara elnöke szintén részt vett a jelentős eseményen, 
ahol 150 delegált találkozott, hogy a találkozó keretében 

Balról jobbra: Federica Floccari (Area Sportello Europa CCIU), 
Francesco Mari (Elnök CCIU) e Bartolomeo Valentino (Marke-

ting CCIU)

Balról jobbra: Francesco Mari (CCIU elnök), Valóczi Marianna 
(nemzetközi és tudományos ügyekért felelős alelnök) és Gian 

Luca Borghese (IIC elnök)
Az Olasz Kereskedelmi Kamarák külföldi találkozója – Area Europa. Photo credit: @ccieareaeuropa1

mailto:info%40cciu.com?subject=


ADA Event: Business Breakfast

2018, Márc 22

2018. március 22-én tartották a Roosevelt Irodaház 
Konferenciaközpontjában a londoni ADA Economi-
cs szervezet és a Magyarországi Olasz Kereskedelmi 
Kamara konferenciáját. Az ADA Economics (Analyse 
Debate Act) egy stratégiai tanácsadó cég, amely be-
fektetőknek és vállalkozóknak nyújt szolgáltatásokat,

az ADA által megfigyelt főbb gazdasági trendeket, 
mind a globális szintűeket, mind a Magyarországra 
vonatkozókat. Magyarország makroökonómiai ada-
tai nagy növekedésre utalnak: a jövedelem eloszlás 
40%-kal magasabb, mint Görögország esetében és 
meg fogja közelíteni Portugáliát is az évtized végére.

A slidehoz való hozzáférés érdekében kattintson IDE. 

Ez az esemény kapcsolódik a Magyarországi
Olasz Kereskedelmi Kamara azon tevékenysége-
ihez, amelynek célja, hogy a vállalkozások to-
vább fejlesszék munkájukat, tevékenységüket, hív-
en a Kamara jelszavához: együttesen a sikerért.
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san fejlődő és innovatív adatbázis értünk,
amely képes teljes biztonságban, ellenőrizhető 
módon katalogizálni a részes felek között végb-
emenő tranzakciókat és ügyleteket, míg a BitCoin 
fogalma egy digitális fizetőeszközt takar, amely 
saját hálózatán belül alakít ki fizetési rendszert.
Orzan Úr képes volt szemléletes péld-
ákon keresztül, jól érthető módon bemuta-

“Blockchain & Bitcoin”: egy pillantás a 
jövőbeli gazdaságba

2018, Márc 20

2018. március 20-án, Michele Orzan, az Eu-
Cham CEE elnökének előadásában rendeztek sze-
mináriumot a budapesti Bank Centerben. Az 
előadás fő célja az volt, hogy megismertessék a 
résztvevőkkel a BitCoin és Blockchain fogalmait.
A Blockchain alatt egy folyamato

tni a témát érintő összefüggések-
et anélkül, hogy a „szakzsargon” használat-
ával elidegenítette volna a hallgatóságot. 
A résztvevőknek lehetőségük volt arra, hogy új és hasznos 
ismereteket szerezzenek a technológia innovációkról 
egy olyan társadalomban, amelyben a gazdaság a digi-

tális szféra fejlődésével szoros párhuzamban fejlődik. 
Együtt a sikerért!

További információkért kérjük, érdeklődjön a köv-
etkező elérhetőségeken:

info@eucham.eu
+36 1 445 1055

illetve kiemelt területe az Európai Unió or-
szágainak, (illetve olyan szomszédos or-
szágoknak, mint Törökország, Oroszország, 
Izland) makroökonómiai és politikai elemzése.
A delegáció vezetője, Raffaela Tenconi, aki 15 éve dolgo-
zik Magyarországon szemléltette a lehetőségeket, hogy 
cégük miként segítheti a vállalkozásokat abban, hogy 
fejlesszék megjelenésüket, miközben vázolta a jelenlegi,

Balról jobbra: Elisa Avesani (Area Marketing CCIU), Michele Orzan (az EuCham CEE elnöke), Rossen Tka-
tchenko (a Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara elnöke), Federica Floccari (Area Sportello Europa CCIU

Raffaella Tenconi (CEO ADA Economics)

http://cciu.com/wp-content/uploads/2018/03/Hungary-Eco-Trends-Presentation.pdf
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szervezett, Raffaella Tenconi vezérigazgató képviselte.
A meghívottak között találjuk a magyar üzl-
eti élet 10 meghatározó résztvevőjét, akiknek 
lehetőségük volt személyesen megismerkedni ezzel 
ösztönözve az intenzív networking kapcsolatépítést.
Az este folyamán felmerült témák kiváló alkalmat 
szolgáltak, hogy a résztvevők pontosabb ismere-
teket szerezzenek a magyar gazdaság különböző 
ágazataiban jelenleg végbemenő folyamatokról,
változásokról és ezek vállal-

ADA rendezvény: Focus Dinner

2018, Márc 20
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A MOKK megindítja az új reklám szolgáltatását társukn-
ak és olvasóknak: Felajánljuk a lehetőséget, hogy a saját 
cégedet vagy vállalkozásodat népszerűsítsd a kiadásunk-
ba. Ez egy nagy lehetőséget jelent új kliensek találására 
és a régiek visszaszerzésére, s egyaránt a cég láthatóságat 
növeli a Camera News-on keresztül.

További információkért keressen az alábbi 
elérhetőségünk egyikén:

info@cciu.com
Tel. (+36-1) 485 0200
Tel. (+36-1) 486 1286

Az esemény videója megtekinthető az alábbi linken.

További információért ne habozzon felvenni a közvetl-
en kapcsolatot az ADA Economics munkatársaival: 

ADA Economics
Unit 5H Stamford Works, Gillett Street,

London, N16 8JH
callmeback@adaeconomics.com

Telefon: +44 (0) 7594704277 Március 20-án, kedden este a Fausto’s étteremben ren-
dezték meg, a társadalmi, gazdasági és pénzügyi tren-
dek elemzésével foglalkozó tanácsadó cég, az ADA 
Economics által kezdeményezett, Focus Dinnert. 
A londoni céget, amely a délelőtt folyamán neves közg-
azdászok, befektetők, menedzserek, vezérigazgatók és 
újságírók részvételével Business Breakfast eseményt

ati jövedelmezőséget, továbbá a közép és
hosszú távú célokat és  teljesítményeket befolyásoló 
hatásairól. 

Rövidesen értesítünk benneteket további 
eseményeinkről is: Együtt a sikerért!

További információkért kérjük, érdeklődjön a köv-
etkező elérhetőségeken: 

eventi@cciu.com
+36 1 485 0200

Balról jobbra: Stefano Longo (Adecco Kft.), Marco 
Sisti (CIB ZRT), Alessandro Farina (ITL Group).

A vacsora egy pillanatképe a résztvevőkkel

mailto:info%40cciu.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=Iszwd-rJ_aw
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di Reggio Calabria négy mesterszakos hallga-
tójával, akik jelenleg a Magyarországi Olasz Ke-
reskedelmi Kamarában dolgoznak gyakornokként.

A találkozó Dr. Lajos Levente ügyvéd úr „Studio le-
gale Lajos” c. előadásával zárult, amely a magyaror-
szági jogi pálya karakterét és lehetőségeit mutatta be.
A bemutató nagy sikerrel zárult, mivel 
Lajos ügyvéd úr a két ország közti együttm-
űködés különböző lehetőségeit vetette össze.
Az ehhez hasonló események szintén hoz-
zájárulnak a fejlődéshez mindkét oldal esetében.

et, valamint találkozott az ELSA Budapest tagjaival.
A budapesti látogatás különlegessége, hogy a Magya-
rországi Olasz Kereskedelmi Kamarába is ellátogat-
ott a delegáció: miután az egyetemistáknak a Kama-
ra elnöke, Francesco Mari bemutatta az intézmény 
működését, találkoztak az Universitá di Mediterranea

Első ízben láttuk vendégül 
az ELSA delegációt

Március 27-én a Magyarországi Olasz Kereskedelmi 
Kamara nagy örömmel látta vendégül a castellanzai 
Carlo Cattaneo Egyetemről érkezett ELSA delegciót.
Az ELSA (European Law Student Associa-
tion -Európai Joghallgatók egyesülete) egy Eu-
rópa szerte jelen lévő diákszervezet. Minden

évben komoly programsorozatot szerveznek, 
amelynek keretében szakmai kiválóságokat hív-
nak meg előadni, aktuális témákat jogi szem-
pontból vizsgáló konferenciákat rendeznek, és a 
Study Visit alkalmak keretében meglátogatják a 
különböző városokban működő ELSA csoportokat,
hogy nemzetközi szinten is elősegítsék a tapaszta-
latcserét a diákok közt. Idén a Study Visit Buda-
pestre vezetett. A program keretében a delegáció 
meglátogatta a Parlamentet, a Budapesti Olasz Na-
gykövetséget, az Eötvös Lóránt Tudományegyetem

2018, Márc 27

Együtt a sikerért!

További információ elérhető az alábbi címen:
sportello.europa@cciu.com

Tel. (+36-1) 48502000

A MOKK megindítja az új reklám szolgáltatását társuknak 
és olvasóknak: Felajánljuk a lehetőséget, hogy a saját céged-
et vagy vállalkozásodat népszerűsítsd a kiadásunkba. Ez egy 
nagy lehetőséget jelent új kliensek találására és a régiek vis-
szaszerzésére, s egyaránt a cég láthatóságat növeli a Camera 
News-on keresztül.

Per maggiori informazioni contattare:
info@cciu.com

 Tel. (+36-1) 485 0200 | Tel. (+36-1) 486 1286

A MOKK megindítja az új reklám szolgáltatását társuknak 
és olvasóknak: Felajánljuk a lehetőséget, hogy a saját céged-
et vagy vállalkozásodat népszerűsítsd a kiadásunkba. Ez egy 
nagy lehetőséget jelent új kliensek találására és a régiek vis-
szaszerzésére, s egyaránt a cég láthatóságat növeli a Camera 
News-on keresztül.

Per maggiori informazioni contattare:
info@cciu.com

 Tel. (+36-1) 485 0200 | Tel. (+36-1) 486 1286

Dr. Lajos Levente előadásának egy pillanata

mailto:info%40cciu.com?subject=
mailto:info%40cciu.com?subject=
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res volt. Március 2-án zajlott az első “Aperiti-
vo con l’Europa” a Kisrabló Pubban, közösen 
szervezve az Ír- Magyar Üzleti Kör Egyesülett-
el (IHBC). Az eseményen részt vett az Ír- Ma-
gyar Üzleti Kör Egyesület elnöke, Matty Ryan, és 
Írország budapesti nagykövete, Őexc. Pat Kelly.
Március 28-án a következő Aperitivo a Holland 
Magyar Kereskedelmi Kamara közreműködés-
ével jött létre. A Spritz Bar Gozsduban megren

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Ka-
mara új programja: 

“Aperitivo con l’Europa
2018, Márc 28

A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamaram be-
mutatta új programját, amely az Aperitivo con l’Europa 
nevet viseli. Az esemény célja, hogy a további networ-
king lehetőségeket biztosítson a kamarai tagok és a Ma-
gyarországon jelen lévő nemzetközi közösség számára.
Az első két találkozó meglehetősen sike-

 dzett eseményen jelen volt Kibédi Varga Lóránt, a 
Holland-Magyar Kereskedelmi Kamara elnöke, és 
Rakos-Szegleti Beáta, a Holland Magyar Kereske-
delmi Kamara ügyvezetője is. Mindkét eseményen 
a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara élén 
álló Francesco Mari elnökölt, a háttérben pedig a

Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara mun-
katársai bonyolították le az operatív feladatokat.
A többi Kereskedelmi Kamarával való kapcsolatfel-
vételre lehetőséget nyújtó eseménysorozat következő áll-
omása a “Digital Business Transformation”címet viselő 
esemény keretében valósul meg, április 19-én. Az előbb 
említett rendezvény szervezésében közreműködnek:
a Holland-Magyar Kereskedelmi Kama-
ra, a Magyarországi Svéd Kereskedelmi Ka-

mara, a  Svájci-Magyar Kereskedelmi Kama-
ra,  együttműködve a Magyarországi Brit Kereske-
delmi Kamarával, valamint a Dán Üzleti Klubbal.

További információkért kérjük, érdeklődjön a köv-
etkező elérhetőségeken: 

eventi@cciu.com
+36 1 485 0200

A MOKK megindítja az új reklám szolgáltatását társukn-
ak és olvasóknak: Felajánljuk a lehetőséget, hogy a saját 
cégedet vagy vállalkozásodat népszerűsítsd a kiadásunk-
ba. Ez egy nagy lehetőséget jelent új kliensek találására 
és a régiek visszaszerzésére, s egyaránt a cég láthatóságat 
növeli a Camera News-on keresztül.

Per maggiori informazioni contattare:

info@cciu.com
Tel. (+36-1) 485 0200
Tel. (+36-1) 486 1286

Közös koccintás az első Aperitivo con l’Europa 
eseményén.
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gyei Kereskedelmi és Iparkamara Külgazdasági és EU- 
integrációs Osztályának osztályvezetője, Lukoviczkiné 
Rozsnyai Ildikó (a helyi szervező intézmény, a Cz. Kiss 
Rendezvényház igazgatója), Francesco Maria Mari (a 
Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara elnöke) és 
Bartolomeo Luca Valentino (a Magyarországi Olasz Ke-
reskedelmi Kamara Marketing részlegének vezetője). 
Francesco Maria Mari, a Kamara elnöke bemu-
tatta a vendégeknek az Italian Business Day pro

Találkozó az újkígyósi delegációval: le-
fektettük a következő Italian Business Day 

alapjait
2018, Márc 29

Március 29-én a Magyarországi Olasz Kereskedel-
mi Kamarában került sor az első találkozóra a 2018. 
június 19-i Italian Business Day szervezésével kapc-
solatban, amelynek idén Újkígyós lesz a helyszíne.
A találkozón jelen volt Szebellédi Zoltán (Újkígy-
ós polgármestere), Szikszai Csaba (a Békés Me-

filját: az esemény magába foglalja az úgynevezett 
Sistema Italia, a magyarországi olasz intézmények
rendszerének bemutatását a helyi gazdasági 
közösségnek a célból, hogy fellendítse és elős-
egítse a kereskedelmi kapcsolatok inten-
zitását Olaszország és Magyarország közt.

Újkígyós polgármestere, Szebellédi Zoltán nyi-
tott volt arra, hogy jelentősen növeljék a résztvev-
ők számát az intézményi találkozón olyan jelentős 
szervezettekkel, mint a Békés megyei kormányhiv-
atal képviselője, Békés megye négy legjelentősebb 
városának polgármesterei, a Békés Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke, az adóhivatal igazga-
tója, a Szeged-Csanád egyházmegye püspöke (az 
egyházmegyei fenntartású Gál Ferenc Főiskola képv-

iselője útján) és két egyetemi rektor jelenléte által.
Az esemény, amely a Kamara által szervezett programok 
sémáját követi, különböző aleseményekből építkezik 
majd. Ez magába foglal egy intézményi látogatást az 
olasz és a magyar delegációval, egy sajtókonferenc-
iát a helyi, regionális és nemzeti média jelenlétében,
különböző kommunikációs csatornákon keresztül (TV, 
rádió, nyomtatott sajtó, social media), egy VIP ebédet 
a térség öt legnagyobb vállalatával, egy Made in Italy 
címet viselő workshopot, amelyen nagy számban ven-
nének részt Békés megyei vállalatok és olasz cégek is,
valamint egy olasz termékekből álló „Ape-
ricina” állófogadást 150 fő részére.

További információkért kérjük, érdeklődjön a köv-
etkező elérhetőségeken: 

eventi@cciu.com
+36 1 485 0200

A MOKK megindítja az új reklám szolgáltatását társuknak 
és olvasóknak: Felajánljuk a lehetőséget, hogy a saját céged-
et vagy vállalkozásodat népszerűsítsd a kiadásunkba. Ez egy 
nagy lehetőséget jelent új kliensek találására és a régiek vis-
szaszerzésére, s egyaránt a cég láthatóságat növeli a Camera 
News-on keresztül.

További információkért kérjük, érdeklődjön a 
következő elérhetőségeken: info@cciu.com

 Tel. (+36-1) 485 0200 | Tel. (+36-1) 486 1286

Egy fénykép a találkozó után az Újkígyósi delegációval. Balról jobbra: 
Kiss Norbert (Békési önkormányzat kabinet vezetője)

Francesco Maria Mari (MOLK elnök), Szebellédi Zoltán (Újkígyós polgármestere), 
Szikszai Csaba (EU integrációért felelős Iroda igazgató, Békés) 

Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó (Kultúrház, Cz. Kiss Rendezvényház, igazgatónő)
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