Meghívó
Tisztelt Hölgyem és Uram!
A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség (MATISZ) sok szeretettel meghívja Önt, munkatársait és
partnereit a Budapest Cleaning Show tisztítás-technológiai szakkiállításra.
A rendezvény időpontja: 2018. október 5-6. 10.00 -18.00 óra között
Helyszíne: Budapest, HUNGEXPO B pavilon.
A kétévente megrendezett szakkiállítás célja a tisztítás-technológiai újdonságok megismertetése, mind a
takarítógépek és -eszközök, mind a tisztító-, fertőtlenítőszerek, mind pedig a szolgáltató cégek
bemutatkozásával. 2018-ban több mint 40 hazai és külföldi kiállító mutatja be termékeit, szolgáltatásait,
technológiai fejlesztéseit.
Bízunk abban, hogy sokszínű és változatos programjaink között talál olyat, ami kapcsolódik az Ön
szakmájához és felkelti érdeklődését.
Az egészségügyi takarításról a MATISZ 2017 novemberében kerekasztal beszélgetést kezdeményezett a
higiéniai szakemberek és a takarító szolgáltató cégek között. A közös gondolkodás folytatásaként KalamárBirinyi Editet, a Magyar Infekciókontroll Társaság elnökségi tagját és Kerényi Zsolt MATISZ tisztítástechnológiai szakértőt kértük fel a szakkiállítás keretén belül megrendezendő IX. MATISZ Tisztítástechnológiai Konferencián egy szakmai előadás megtartására. A két előadó azokról a mérési
eredményekről, összehasonlításokról számol majd be, amelyek megalapozhatják egy korszerű, a magas
higiéniai elvárásoknak megfelelő és a jelen kor technológiáit alkalmazó takarítás megvalósítását. További
részletekről a “Kritikus felületek, hagyományos és korszerű fertőtlenítési technológiák” című
bejegyzésben olvashat.
A 2018. október 5-én 10.30 órakor kezdődő konferencia programját itt tekintheti meg.
A konferenciához szorosan kapcsolódnak mindkét kiállítási napon a Szakmai Fórum, változatos előadásai
és kerekasztal beszélgetései, ahol az érdeklődők a tisztítás-technológiai piac fejlődésével, nehézségeivel, az
ár-érték arányos díj megítélésével, a különböző felületek védelmének és karbantartási költségeinek
tervezésével, az üzleti titok védelmével, valamint az egészségügyi takarítás új módszertani
megközelítésével, a fertőzések és a takarítás összefüggéseivel kapcsolatosan kaphatnak új információkat.
A pénteki konferencia előadást folytatva, Kalamár-Birinyi Edit és Kerényi Zsolt szombati
fórumbeszélgetésén arra mutat majd rá, hogy a szolgáltatóknak és az egészségügyi intézmények szakmai
vezetőinek is új megközelítésből kell látniuk a takarítást, ha meg szeretnének felelni a szigorúbb, akár
jogszabályban rögzített követelményeknek.
A szakkiállítás és a Szakmai Fórum látogatása ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyre előzetesen vagy
a helyszínen is sort keríthet.
Minden, amit a tisztaságról tudni érdemes, a Budapest Cleaning Show-n!
Budapest, 2018. szeptember 7.
Megtisztelő részvételében bízva,
Üdvözlettel,
Paár Zoltán
Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség
elnök

