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Rendezvények 
Aperitime November 11, Gustolato 

Egy fotó többet mond 1000 szónál 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A helyszín: Gustolato, kamaránk új tagja
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Az est egyik szponzora a PresentStore volt, akinek katalógusait minden 

vendég érdeklődve lapozgatott 

November 11-én került megrendezésre a MOLK soronkövetkező Aperitime 
rendezvénye. Az alábbi fotókkal szeretnénk megköszönni minden résztvevőnek, 
a Gustolatónak és támogató partnerünknek a Present Store-nak, hogy 
hozzájárultak az est sikeres kimenetléhez. 

 

Az Aperitime-ról készült további fotókért kattintsanak az alábbi linkre: 
https://www.facebook.com/pg/cciu.molk/photos/?tab=album&album_id=169 
8667210450205 

 

 

https://www.facebook.com/pg/cciu.molk/photos/?tab=album&amp;album_id=1698667210450205
https://www.facebook.com/pg/cciu.molk/photos/?tab=album&amp;album_id=1698667210450205
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Rendezvények 
„Olasz földektől a magyar asztalokig” 

November 21. és 27. között került megrendezésre az Olasz Gasztronómia Hete, 
melyet első alkalommal rendeztek meg a világ 105 országában, így természetesen 
Magyarországon is. A gasztronómiai hét alatt rengeteg különböző 
kezdeményezés, program valósult meg, azzal a céllal, hogy népszerüsítsék az olasz 
konyhát, annak elsőosztályú alapanyagait. Közel 1300 rendezvényről beszélünk; 
versenyek, konferenciák, kóstolók, szemináriumok... 
A kezdeményezést a Külügyminisztérium, az Oktatási, Mezőgazdasági és  Erdészeti 
Minisztérium kezdeményezte, a 2015-ös milánói EXPO sikerére alapozva. 

 

Az Olasz Gasztronómiai Világhét keretében, november 26-án az Olasz 
Kultúrintézetben került megrendezésre a MOLK sokszínű eseményekkel teli 
napja, mely az „Olasz földektől a magyar asztalokig” címet kapta. 
Az esemény legfontosabb témái, céljai a következők voltak: 
 A turizmus és vendéglátás együttműködésének erősítése, az különböző 

térségek fejlesztése érdekébem 
 Olasz és külföldi séfek, mint az olasz konyha nagykövetei a világban 
 Kapcsolatteremtés a különböző érintett felek között, úgy mint, 

élelmiszerláncok és éttermek, vendéglátó egységek stb 
 A      gyakornoki      munkalehetőség      lehetőségének      megteremtése     a 

vendéglátásban 
 Szakmai továbbképzés külföldön az olasz alapanyagok felhasználásáról 
 A kiváló olasz termékek és a mediterrán diéta megismertetése, 

elterjesztése 
 Figyelemfelhívás azokra a forgalmazókra akik az igazi “Made in Italy” 

minőséget képviselik 
 Figyelemfelhívás az olasz élelmiszeripari és borászati termékek védjegyeire, 

a nemzetközi védjegyrendszer jelöléseire mint például D.o.p. márkák, OFJ, 
d.o.c.g., d.o.c., i.g.t. stb.; 
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A rendezvényt az Olasz 
Kereskedelmi Kamara 
elnöke, Ferdinando 
Martignago, az ICE 
igazgatója, Marco Bulf, 
valamint a “házigazda”, 
Gianluca Borghese nyitotta 
meg. 

 

Jobbról: Marco Bulf -ICE, Ferdinando Martignago –MOLK ,Gian Luca Borghese- IIC és 
Stefania Speziani -MOLK 

A program érintette az összes korábban említett témát, mind elméleti, mind 
gyakorlati formában. 

Az európai mobilitás projektben részt vett diákok elmesélték az Olaszországban 
szerzett tapasztalataikat, az Erasmus + program nyújtotta lehetőségeket. 
Gyakorlati idejüket nívós olasz szállodákban és éttermekben töltötték. 
Az   itt   megszerzett    tapasztalt   és   tudás   hatlmas   előnyt   jelentett     szakmai 
fejlődésükben és nagyban megkönnyíti számukra a munkaresést. 

 

 
Mihalik Viktória, kulturális mediátor a 

Marco Polo G.E.I.E.-től, két magyar 
gyakornokkal akik Olaszországban 

töltötték gyakorlati idejüket 

 

Antonio Volpe az est egyik szponzora, 
prof. Szabo Gyozovel. 

 
Petrezselyem Adrienn a Magyar 

Nemzeti Gasztronómiai 
Szövetségtől, és Barbara 

Bandiziol a Marco Polo G.E.I.E. és 
Polo Project no-profit kft.-től.
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A diákokon kívül az őket támogató szakoktatók, mentorok is kihangsúlyozták az 
Olaszországban szerzett tapasztalat fontosságát, nemcsak a diákoknak, de 
maguknak az oktatóknak is. 
A szakoktatók képzésének köszönhetően az oktatók is elmélyíthetikk tudásukat, 
ezáltal a diákoknak is több tapasztalatot adhatnak át. 
A program során megállapították, hogy az olasz életforma, az élelmiszerek és a 
kiváló minőségű alapanyagok együttesen járulnak hozzá a termékek minőségéhez, 
melyet aztán a nemzetközileg elismert minőségi védjegyek is garantálnak. 

 

Jobbról: Tiziano Giuliani, Erasmus tanuló aki beszámolt külföldi élményeiről,, Szalai Zoltán és Tihanyi- 
Kovács Erika, a programban részt vett szakoktatók és Stefania Speziani kollégánk 

 
 

   
Szalai Zoltán és Balázs Péter a Győri 

Kamarától 

A Gasztronómiai Szövetség 
delegációja, Chaîne des Rôtisseurs 

Dr.Gianluca Borghese-IIC Gina 
Giannottival, az intézet volt 

vezetőjével, a kamara tanácsadójával 

 

  
A Chaîne des Rôtisseurs delegáció Marco Bulffal, 

Francesco Marival, Gian Luca Borghesével és 
Ferdinando Martignagoval 

Novák Iván Péter- Chaîne des Rôtisseurs 
Francesco Marival 
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A beszámolókat egy konyhatechnikai 
főzőverseny követte, ahol a diákok végre a 
gyakorlatban is megmutahatták mit 
tudnak. A barátságos versenyt Alessandro 
Arena és Sergio Viti séfek koordinálták. 
Előbbi a TomGeorge étterem séfje, míg 
Arena az Olasz Szakácsok Egyesületének 
elnöke, neves szakoktató. 

 
Konyhatechnikai főzőverseny 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sergio Viti és Alessandro Arena, a 

konyhatechnikai verseny 

Minden versenyben részt vett tanuló 
emléklapot kapott, a nyertes pedig a Marco 
Polo G.E.I.E. felajánlásában egy nagy értékű 
vásárlási utalványt, melyet professzionális 
konyhai eszközökre válthat. 

 

 

 

 
A verseny első helyezettje a díj átvétele közben 

A versenyt követően Beppino Zoff "Az vagyok, amit eszem ..."címmel tartott 
előadást. A tulajdonos Zoff bemutatta a sajtüzemet, amely az egyik legegyedibb 
vállalat a világon, mely a "no stressz" filozófiát követi, ahol a fő cél a gazdasági 
jólét mellett az ember és az állatok közti “összhang” megteremtése, egymás és  
a föld kölcsönös tisztelete. 

A sajtüzem négy generáció óta tenyészti az olasz vörös színű 
tarka szarvasmarhákat, akik a stresszmentes állattenyésztés 
elvét követve, kizárólag azokból a legelőn fellelhető füvekből  és 
takarmányból táplálkoznak, amiket személyesen Giuseppe Zoff  
termel, a biológiai gazdálkodással összhangban, vegyi anyagok 
hozzáadása nélkül. 

Beppino Zoff 
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A frissen fejt tej egyenesen a 
sajtüzembe kerül, melyből alacsony 
koleszterinszintű sajt és joghurt 
készül. A különleges eljárással 
készült sajtokat az ebéd és vacsora 
során mindenki megkóstolhatta. 

 

Az esti aperitivo Grado város 
bemutatkozása köré épült, “Grado 
bemutatkozik” címmel. 

 
 
 

Az Erasmus+ programban részt vett diákok, 
mentorukkal Alessandro Arénával 

Az est fő szponzorai között szereplő A.M.O. Grado elnöke, Sergio Damonte 
ismertette tevékenységüket és a siker faktorait, melyek Gradot a vendéglátás, a 
kimagasló életminőség és a képzés fellegvárává teszik. 

Grado (amit a “Nap szigete” névvel is emlegetnek) a 
vendéglátás, wellness, stílus, életminőség és a képzés városa, 
kiemelkedő Erasmus + fogadóváros, illetve itt került 
megrendezésre a szakoktatók képzése is. 

 

Az alkalmat megragadva beszédet mondott 
Grado polgármestere, Dario Raugna és Friuli 
Venezia Giulia regionális tanácsadója Alessio 
Gratton, aki elismerését fejezte ki Grado 
városának a turizmus fellendítésében játszott 
szerepéért, különös tekintettel a térségbe 
érkező magyar turisták számának 
növekedésére. 

 
 

Az est főszponzorai, az A.M.O. Grado Dario Raugna-  
val és Alessio Grattonnal 

 
Sergio Damonte, 
az A.M.O. Grado 

elnöke
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Jobbról: Stefania Speziani, Dario Raugna, Alessio Gratton, Claudio Martinis, 
Sergio Damonte, és Ferdinando Martignago 

 
 

 

Bemutatkozott a Gradotól 
nem messze található Le 
Due Torri pincészet is, amit 
Antonio Volpe képviselt. 
Boraikat a vacsora során 
minden vendég 
megkóstolhatta. 

 
 
 
 

Nem maradt más hátra, mint a vacsora, melyhez minden korábban említett 
alapanyagot, minden programban résztvevő tanulót és szakembert  mozgósítottak. 
A minőséget most is Alessandro Arena garantálta, akinek vezényletével a 
legkiválóbb ételeket készítették és kínálták. 

 

 

Az est egyik szponzora, a Polo Project. Balzano Food 
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Az est végén a Gustolato különleges csokoládéval kedveskedett a vendégeknek. 

 

Az esemény sikeres kimenetéhez nagyban hozzájárultak szponzoraink, támogatóink: 
 
 
 

o AMO Grado, 
 
 
 

o Le Due Torri, 
o Polo Project no-profit kft, 
o Marco Polo G.E.I.E., 

 

o Fattoria Zoff, 
o Gustolato, 
o Balzano Food, 

o Ca'Vè Caffe,  
o San Benedetto, 

 

Ezúton is köszönet nekik és minden résztvevőnek, aki velünk tölötte a 
napot! 

Találkozunk jövőre! 
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Rendezvények 
Borok az olasz csizma sarkából 

Az olasz borok sokszínű palettáján is kimagasló helyet foglalnak el a Varvaglione 
borok. A patinás családi vállalkozás most végre Magyarországon is 
bemutatkozott, köszönhetően tagvállalatunknak, a Borsuttogó Kft..-nek, a 
borok kizárólagos hazai forgalmazóinak. 

 

A rendezvényen nem csak a borok minősége volt 
kimagasló, de annak minden részlete, így a 
helyszínválasztás - Casa Pomo d'oro - , a poharak - 
Riedel - és persze a „házigazdák”, Mózsa Áron 
ügyvezető igazgató és Parraghy Bea export-import 
igazgató, borszakértő hozzáértése is. A mi személyes 
kedvencünk a "Papale Linea Oro - Primitivo di 
Manduria" volt. 

 
 
 

A tökéletes összhatást érdekében a 
poharakat is nagy  gonddal választották. 

 
 
 
 
 
 

Ez alkalomból nyílt lehetőség megkóstolni a „12 e 
Mezzo” e „12 e Mezzo bio” borokat, melyek 
különlegességét a gyümölcsös íz adja. A kollekció 
elnevezése   az   alkoholtartalmukból    ered,       12,5 
fokosak. Ami azonnal szembeötlik, az a palackok 
designja, az egyedi cimkék hűen tükrözik a borok 
jellegzetességét. 
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A 12 e mezzo-n kívül a kóstolón résztvevő 
szakemberek megismerkedtek még a "Negroamaro - 
Private Collection Cosimo Varvaglione"-val is, ahol a 
piros bogyós gyümölcsök, fekete bors, fahéj, dohány 
és finom likőrös illatok jelennek meg. Megkóstolva 
kiegyensúlyozott, hosszan tartó, balzsamos 
aromákkal találkozhatunk. Kifinomultságához az is 
hozzájárul, hogy 6 hónapon át francia és amerikai 
hordós érlelést is kapott. 

 

A kollekció egyik legelőkelőbb darabja: Il „Papale Linea Oro 
– Primitivo di Manduria” 

 

 
Fabio Cascione, a Varvaglione 

pincészet export menedzsere Mózsa 
Áronnal, Borsuttogó Kft. 

Ügyvezetőjével. 

 

 

További információkat az alábbi linkeken találnak: 

http://www.borsuttogo.hu/ 

https://www.facebook.com/borsuttogo/ 

http://www.borsuttogo.hu/
https://www.facebook.com/borsuttogo/
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Rendezvények 
Karácsonyi Gálavacsora 2016 

December 19-én került megrendezésre hagyományos karácsonyi 

gálavacsoránk, melynek ez alkalommal is az Olasz Kultúrintézet adott otthont, 

és melyen számos tagvállalatunk, partnerünk, barátunk jelen volt, együtt 

búcsúztatva a 2016-os évet. 

 
Néhány kép az estélyről. A vendégek között jelen volt Monica Rustico, Massimo Rustico nagykövet úr felesége 

 

A karácsonyi hangulat és ünneplés mellett sor került a Kamara éves munkájának 

értékelésére is, illetve a jövőbeni tervek bemutatására, melyek megvalósulása  

a megújult struktúrájú Kamara legfőbb célkitűzése. 

A CCIU, köszönhetően a helyi gyökereknek és kapcsolatainak, üzleti 

közösségeinek, kiválóan ismeri a magyar piacot, ezáltal elősegítve a két piac 

találkozását, és az olasz-magyar vállalkozások fejlesztését. 

. 
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Ferdinando Martignago elnöki beszédében kitért az éves költségvetésre, melyet 
decemberben zártak, és beszélt azokról a tevékenységekről, szolgáltatásokról 
melyeket a Kamara 2017-ben tervez. 
Minden újítás, terv azt a célt hivatott szolgálni, hogy megerősítse, segítse a két 
ország közti kapcsolatokat, ezen belül is a magyarországi olasz jelenlétet. 
Szó esett már meglévő rendezvények folytatásáról, “fejlesztréséről”, úgy mint az 
Aperitime, és olyan új rendezvényekről melyek a kapcsolatépítést, 
információcserét lesznek hivatottak elősegíteni (Speed Meetingek, szakmai 
rendezvények). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ferdinando Martignago a MOLK elnöke 

Az egyik talán legérdekesebb projekt az “Itt 

beszélnek olaszul” márkajelzés megalkotása, 

mely a turizmusban, kereskedelemben 

dolgozóknak biztosít majd nyelvi képzéseket, 

annak érdekében, hogy az olasz vendégkör 

elégedettségét maximalizálni tudják. Erre már 

csak azért is nagy szükség lehet, hiszen az olasz 

turistaérkezések száma évek óta növekvő 

tendenicát mutat, így az ő elégedettségük 

kiemelkedő fontosságú. 

 

  
 

OlaszKamaraFest néven egy olyan nagyszabású rendezvény várható, melyet 
valahogy így foglalhatnánk össze: “Ízek és Ismeretek - hogyan teremtsük meg 
Olaszországot Magyarországon”. A rendezvény egyidejűleg tenné lehetővé 
bemutatni az olasz jelenlétet társadalmi-gazdasági-turisztikai-gasztronómiai 
szempontból. 
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Tagjaink, partnereink mind szívesen látott vendégek a háromnapos 
rendezvényen. 

 
 

A Gálavacsora lehetőséget adott az ismerkedésre. 

 
 

Az est egyik fő pillanata, a MOLK tavaly indított kezdeményezésnek, a Területi 
Információs Pontoknak és vezetőiknek bemutatkozása volt, mely egy a MOLK sok 
stratégiai fejlesztései közül. Elnökünkön kívül, aki a triesti P.A.T. vezetője, jelen 
voltak és bemutatkoztak az eddig megalakult Területi Információs Pontok 
vezetői is: Francesco Alleva, Luigi Picarozzi, Marco Casanica és Maurizio Bruno, 
akik a bolognai, római, rieti és piemonti térségegkben segítik a bilaterális 
kapcsolatok fejlődését. A magyarországi P.A.T.-ok képviseletében jelen voltak 
Havasi Bence (Győr), Stefano Donazzan (Nagykanizsa) és Renato Fava, aki a 
nyagykállói P.A.T. vezetője. A P.A.T.-okon keresztül a Kamaránk először 
kapcsolódik be a Budapesten kívüli gazdasági hálózatba határozott jelenléttel, 
ugyanúgy mint az olasz piacon, ahol nagyon sok vállalat külföldön keres új 
ügyfeleket és partnereket. A P.A.T-ok támaszként szolgálnak a tagvállaltoknak, 
amik információt keresnek a magyar piacról, és azoknak a magyar vállalatoknak 
amik információt keresnek az olasz területről. 
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A MOLK Főtitkára Francesco Mari a Területi Információs 

Pontok felelőseivel: Francesco Alleva, Luigi Piccarozzi, Marco 
Casanica, Maurizio Bruno 

 
 

A karácsonyi gála összességben tehát az új irányvonal, a 2017-es tervek 
ismertetéséről szólt kellemes, ünnepi hangulatban. 

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult az esemény sikeres 
kimenetléhez, szponzorainknak és minden résztvevőnek. 

Külön köszönjük Monica Rustico részvételét, aki az Olasz Nagykövetséget 
képviselte vacsoránkon. 

 

 

Balzano Food, Gustolato és B2Sky: szponzorok és 
partnerek 

 
A Prosecco Shop bemutatói asztala 

Az egyik vendégünk amint éppen 
tájékoztatói szórólapot szerez be 

Az egyik vendégünk amint 
éppen a Kométa 

termékeit kóstolja 
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PARTNEREINK: 

-Altan Beton  

-Prysmian Group 
 
-Euromarket 

-Kométa 
                     

 

-B2Sky 

-Latinum 

-Faraglia 

-Ferrero 

-Marco Polo G.E.I.E.  

-Gustolato 

-Ca’ve Caffè  

-Havasi Ügyvédi Iroda 

-Prosecco Shop 

- San Benedetto  

- TG Italiano 

-Torta.Hu 
        

 

-Balzano Food 
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Tagvállalati hírek 
MPO Service 

Az MPO Service (Manager Professional 

Organization) a Verona testvérek azon 

elképzeléséből született melynek célja a 

egy professzionistákból álló hálózat 

létrehozása, mely különösen érzékeny az 

innovációra és a vállalkozásokat 

szakszerűen, számos különböző 

-s-z-o-l-gáltatással  segítik. 
 

A legfőbb célkitűzésünk a sikerre vinni klienseinket és  vállalkozásukat! Kalauzoljuk 

mindazokat, akik vállalkozni, fejlesztési projektekben részutvenni szeretnének, vagy 

a már meglévő vállakozásukat szeretnék fejleszteni. 

Több éve dolgozunk együtt sikeresen különböző szektorok vállalkozásaival. 

A számos pozitív visszaigazolás, eredmény igazolja azt a szakértelmet és tudást 

melynek alapvető eleme a piac szakszerű ismerete, a hatékony és gyors megoldások 

és segítségnyújtás. 

Professzionális csapatunk, nagy tapasztalatával a mai  piaci igényeknek     megfelelő 

megoldásokat nyújt. 

Tevékenységünk során biztosítunk ügyfeleink számára minden eszközt  és 

információt mellyel a cégük, vállalkozásuk értékét növelhetik. 

----- 

A Gazdaságfejlesztési Minisztréium legfrissebb jelentése szerint , melyet múlt 
nyáron tettek közzé, világosan kirajzolódott hogy mennyire elmaradottak vagyunk 
exportálásban. Il A kormány elindított egy tervet, melynek célja az exporttal 
foglalkozó vállalkozások számának növelése, különösen a kis- és közepes méretű 
(legalább 20 ezer db) vállalkozásokra, növelni értéküket és arányukat a nemzetközi 
kereskedelemben (legalább 50 milliárd euró), fokozva az olasz termékek és a világ 
közötti forgalmazási araányt. 
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A tanácsadó cég támogatja a nemzetközivé válást, szolgáltatások nyújtásával, 

amelyek lefedik a következő tevékenységeket, modellek és nemzetközivé válást 

segítő stratégiák: 
 

• Adó -és a vállalati profilok; 

• Szerződéses kapcsolatok 

• Kereskedelmi szolgáltatások, export 

• Vállalatok létrehozása külföldön 

• Fúziók és felvásárlások 

• Kutatás és fejlesztés „Bandi Horizont 2020” 

• Innovatív startupok 

• „Global Finance” 

• Külföldi jogsegély 

• Franchise fejlesztéssek 

• Nemzetközi E-kereskedelem 

 
Több céggel működünk együtt, az ipartól a kereskedelemig. Partenrei vagyunk    az 

Ascheri Studionak, a Partners Londonnak és a Maggioli kiadóval. 

 
2016 decemberétől az MPO Service a Magyarországi Olasz Keresekldemi Kamara 

tagja, annak érdekében, hogy megszilárdítása fejlesztési tevékenységét. 

 

Az  MPO  val  kapcsolatos  további  információkért  kattintsanak  az  alábbi  linkre: 

http://www.mposervice.com/ 

 
Maurizio Verona 

Ügyvezető igazgató 
M.P.O. Service 

http://www.mposervice.com/
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Tagvállalati hírek 
Jet Travel 

10 év az üzleti utaztatásban Magyarországon 
sok idő. Még egy olyan utazási iroda  életében 
is, melyet 1989-ben alapítottak. 

 
Az elmúlt évtized legfontosabb eredményei 
azonban nem a számokban mérhető sikerek, 
hanem azaz impozáns vevőkör, melyet a Jet 
Travel 0-24 órában, az év 365 napján 
utazásaik szervezésével kiszolgál. 

 
Repülőjegy, vagy szállásfoglalás, üzleti vacsora, vagy több ezer fős konferencia, 
incentive utazások vagy csapatépítő tréningek, sportesemények, koncertjegyek, 
beutaztatás, kül- és belföldi rendezvények, bárhol, bármikor. 

A teljes körű szolgáltatás a Jet Travel kapcsán nem csak üres frázis, hanem stratégiai 
cél, az ez irányú elkötelezettséget idén egy komoly szakmai díj is minősítette: „2016 
legjobb corporate utaztató irodája” lett a Business Excellence szakmai zsűrijének 
döntése értelmében. 

Mi az iroda titka? Nehéz pár szóban meghatározni. Proaktív csapat, rengeteg új  ötlet 
és kezdeményezés, vevő centrikus szolgáltatások, hosszú távú együttműködési célok, 
gyors döntéshozatali mechanizmusok, rugalmas és felhasználóbarát on-line 
szolgáltatások. 19 kolléga várja 7 nyelven kommunikálva a megrendeléseket, az 
irodában dolgozó munkatársak szakmában eltöltött éveinek száma idén már 314. 

Komoly segítséget jelent a napi ügyintézésben és stratégiaalkotásban, hogy a cég 
vezetői és tulajdonosai közvetlenül is részt vesznek az iroda munkájában és 
irányításában. Ügyfelei visszajelzései, igényeik folyamatos felmérése ugyanolyan 
fontos, mint munkatársai továbbképzése és fejlesztése. 

A Jet Travel törekszik rá, hogy munkatársai valódi csapatként, szívesen és örömmel 

vegyék ki részüket munkájukból, ezért 2006-óta (az idegenforgalmi piacon az első 

közül) családbarát munkahelyként lehetőséget biztosít az otthoni, („home office”) 

munkavégzésre. A cég hite szerint a boldog, kiegyensúlyozott és elégedett munkatárs 

mosolya megrendelői számára is értéket teremt. 
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Társadalmi szerepvállalása pedig legalább annyira fontos szempont, mint a sikeres 

működés eredménye. Óvodák, kórházak, és kiemelt partnerként a Csodalámpa 

alapítvány jelentik azt a kört, melyet szívesen és örömmel támogat évről-évre. 

A 2016-os illetve 2017-es év új projektjei között olyan exkluzív és prémium 

termékek képviselete szerepel, mint Dél-Korea népszerűsítése, valamint a 2017 

februárjában induló csoportos Karib-tengeri hajóút idegenvezetői kísérettel. 

Célunk, hogy könnyebbé, gördülékenyebbé, harmonikusabbá tegyük az utazást! 

Ismerjen meg minket az alábbi elérhetőségeink valamelyikén: 

http://www.jettravel.hu 

https://www.facebook.com/jettravelkft 

E-mail: jettravel@jettravel.hu 

Cím: Jet Travel Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 77-79. Kwenton Irodaház B. épület 
3. emelet 

 

Telefon: + 36 1 209 2110 Jet Travel 

http://www.jettravel.hu/
https://www.facebook.com/jettravelkft
mailto:jettravel@jettravel.hu
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Kamarai hírek 
A Prosecco dombjai az UNESCO jelöltjei 

 

Tudtátok, hogy a prosecco a legtöbbet exportált és utánzott #madeinitaly bor? E 
népszerűség nyomán a Mezőgazdasági Élelmezési és Erdészeti Minisztérium 
elrendelte, hogy a venetói „Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” 
bekerüljön az UNESCO Világörökségei közé, figyelembe véve ennek a területnek a 
történelmi, kulturális és természeti értékeit, továbbá, hogy ez a termék a nemzetközi 
skálán kitűnő sikereket ért el. 

 

Találkozzunk Párizsban 2018 júliusában, hogy többet megtudjunk erről a 
témáról! 
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Következő Rendezvényeink 

Farsangi Aperitime 
 

 
 
 
 

Kövessenek minket:  
www.cciu.com 

info@cciu.com 

 

További információ: 

eventi@cciu.com 

marketing@cciu.com 

http://www.cciu.com/
mailto:info@cciu.com
mailto:eventi@cciu.com
mailto:marketing@cciu.com

