HUNGAROCOAT DiGiT 2021
Online Nemzetközi Festékipari Kiállítás és Konferencia
2021. február 10-11.
Tisztelt Partnerünk, kedves kiállítók, konferencia résztvevők és látogatók!
Ugyan még valamennyien, munkáltatók és munkavállalók azzal vagyunk elfoglalva, hogy a
koronavírus járvány kellemetlen következményeit igyekezzünk elviselni, ill. megoldani,
érdemes már most felkészülni arra, miként építsük újjá üzleti és szakmai kapcsolatainkat.
A Magyar Kémikusok Egyesülete és a Festékipari Kutató Kft. szakmai szervezésével, a RentiT
Kft. professzionális informatikai hátterével első alkalommal kerül sor a HUNGAROCOAT
kiállítás és konferencia online találkozójára.
A digitális kiállítás tematikája: festékipari, műanyag- és gumiipari alapanyagok,
berendezések, vizsgáló készülékek gyártóinak és forgalmazóinak, valamint a kutatásfejlesztéssel, szakértéssel, technológiatervezéssel, minőségellenőrzéssel foglalkozó
intézményeknek teremt alkalmat a virtuális kiállítói térben, egyedileg tervezett standokon
széleskörű bemutatkozásra és találkozóra.
A 3D megjelenésű számozott standokon „körbenézhetünk”, megtekinthetjük a standok
felületére feltöltött grafikákat. Ha belépünk a stand területére, kapcsolatba léphetünk a
kiállító képviselőjével, írásos és video beszélgetés kezdeményezésére van lehetőségünk.
Betekinthetünk a feltöltött vagy video kapcsolatban megosztott ismertető anyagokba.
A konferencia programja: terveink szerint idén is az ipari festékek és a felületvédelem
legújabb fejlesztési eredményeivel, a festékek alkalmazásának gyakorlati kérdéseivel, új
alapanyagok, új gyártási eljárások, új formulázási megoldások bemutatásával fog foglalkozni.
Az előadások 30 percenkét váltogatják egymást (20 perc előadás, 5 perc kérdés). Naponta 8
előadást tervezünk. Minden bejelentkezett látogató díjmentesen léphet az előadások
oldalára. Az előadók élő közvetítéssel mutathatják be .ppt vagy video formátumú előadásukat.
Az előadás alatt a hallgatók írásban tehetik fel kérdéseiket.

A HUNGAROCOAT DiGiT 2021 kiállításon és a kapcsolódó konferencián való részvétel az
alábbi előnyöket nyújtja:




Költséghatékony, nem helyhez kötött lehetőség a műszaki kérdések, problémák
tisztázására.
Egyszerű eszközökkel is alkalmas fórum nagyobb számú közönség elérésére.
Kiváló alkalom régi kapcsolatok felújítására, új üzleti kapcsolatok kialakítására.
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regisztrálni.

Mindenkit szeretettel várunk a virtuális térben!

Androsits Beáta
Magyar Kémikusok Egyesülete

Bognár János és Molnárné Nagy Lívia
Festékipari Kutató Kft.

