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A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG ÉRTÉKESÍTÉSÉRT FELELŐS IGAZGATÓSÁGÁVAL 

TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS FELTÉTELEI 

 

Pályázat megküldésének határideje 
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ELSŐDLEGES és POTENCÁLIS küldőpiacok 

Elsődleges küldőpiacok:  

Egyesült Királyság Cseh Köztársaság 
USA Lengyelország 
Kanada Szlovákia 
Spanyolország Románia 
Franciaország Kína 
Németország Olaszország 
Ausztria Svédország 
Oroszország Dél-Korea 
 Izrael 

 

Potenciális küldőpiacok: 

Dánia  Horvátország 
Dál-Kelet Ázsia Ukrajna 
India Norvégia 
GCC országok India 
Törökország Finnország 
Montenegro Bulgária 
Szerbia Szlovénia 
Írország  

 

Egyéb küldőpiacok 

Egyéb piacok United Nations által regisztrált nemzetek 
 

 

 

 

 
 



 

 

7. Negyedévente kitöltendő Üzleti Státusz Riport 

Amennyiben a statisztikai adatok között szerepel olyan elem, amely a jelentkező számára nem értelmezhető (pl. 

étteremnél, vagy program szolgáltatónál a vendégéjszaka szám, vagy pl. TDM szervezetnél a folyamatos csoport 

szám, stb.) ott minden  esetben kérjük, hogy a kitöltendő mezőbe a jelentkező írjon egy ,,nullát” a számot kiírva.   

 

A. UTAZÁSI IRODÁK, UTAZÁS SZERVEZŐK ÉS UTAZÁS 
KÖZVETÍTŐK 

 

A PARTNER TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ PIACFEJLESZTÉSI 
ADATOK A TOP 3 küldőpiacról  
 
Küldőpiac 1. 
 

 2018. Q1 
a 10 legfontosabb program elem 
felsorolása, és azok leírása, azok 
százalékos megoszlása az értékesítendő 
programok között 

1. 2.   3.   4.   5.    6.    7.   8.   9.    10 
 
%      %   %    %  %    %    %    %   %     % 

Corporate meeting csoportok száma 
(Csoport= 20fő vagy felette) 

 

FIT vendégek száma  
Incentive csoportok száma (20 fő – 100 
fő)  

 

Incentive csoportok száma (101 fő – 250 
fő) 

 

Incentive csoportok száma (251 fő – 500 
fő)  

 

Incentive csoportok száma (501 fő felett 
-) 

 

Leisure csoportok száma (12 fő felett -  

 
 2018. Q2 
a 10 legfontosabb program elem 
felsorolása, és azok leírása, azok 
százalékos megoszlása az értékesítendő 
programok között 

1. 2.   3.   4.   5.    6.    7.   8.   9.    10 
 
%      %   %    %  %    %    %    %   %     % 

Corporate meeting csoportok száma 
(Csoport= 20fő vagy felette) 

 

FIT vendégek száma  
Incentive csoportok száma (20 fő – 100 
fő)  

 

Incentive csoportok száma (101 fő – 250 
fő) 

 

Incentive csoportok száma (251 fő – 500 
fő)  

 

Incentive csoportok száma (501 fő felett 
-) 

 

Leisure csoportok száma (12 fő felett -  

 
 2018. Q3 
a 10 legfontosabb program elem 
felsorolása, és azok leírása, azok 
százalékos megoszlása az értékesítendő 
programok között 

1. 2.   3.   4.   5.    6.    7.   8.   9.    10 
 
%      %   %    %  %    %    %    %   %     % 

Corporate meeting csoportok száma 
(Csoport= 20fő vagy felette) 

 

FIT vendégek száma  
Incentive csoportok száma (20 fő – 100 
fő)  

 

Incentive csoportok száma (101 fő – 250 
fő) 

 



Incentive csoportok száma (251 fő – 500 
fő)  

 

Incentive csoportok száma (501 fő felett 
-) 

 

Leisure csoportok száma (12 fő felett -  

 
 2018. Q4 
a 10 legfontosabb program elem 
felsorolása, és azok leírása, azok 
százalékos megoszlása az értékesítendő 
programok között 

1. 2.   3.   4.   5.    6.    7.   8.   9.    10 
 
%      %   %    %  %    %    %    %   %     % 

Corporate meeting csoportok száma 
(Csoport= 20fő vagy felette) 

 

FIT vendégek száma  
Incentive csoportok száma (20 fő – 100 
fő)  

 

Incentive csoportok száma (101 fő – 250 
fő) 

 

Incentive csoportok száma (251 fő – 500 
fő)  

 

Incentive csoportok száma (501 fő felett 
-) 

 

Leisure csoportok száma (12 fő felett -  

 
2019. 

 
 
Küldőpiac 1.  

 2019. Q1 
a 10 legfontosabb program elem 
felsorolása, és azok leírása, azok 
százalékos megoszlása az értékesítendő 
programok között 

2. 2.   3.   4.   5.    6.    7.   8.   9.    10 
 
%      %   %    %  %    %    %    %   %     % 

Corporate meeting csoportok száma 
(Csoport= 20fő vagy felette) 

 

FIT vendégek száma  
Incentive csoportok száma (20 fő – 100 
fő)  

 

Incentive csoportok száma (101 fő – 250 
fő) 

 

Incentive csoportok száma (251 fő – 500 
fő)  

 

Incentive csoportok száma (501 fő felett 
-) 

 

Leisure csoportok száma (12 fő felett -  
 
Küldőpiac 1. 
 

 2019. Q2 
a 10 legfontosabb program elem 
felsorolása, és azok leírása, azok 
százalékos megoszlása az értékesítendő 
programok között 

1. 2.   3.   4.   5.    6.    7.   8.   9.    10 
 
%      %   %    %  %    %    %    %   %     % 

Corporate meeting csoportok száma 
(Csoport= 20 fő vagy felette) 

 

FIT vendégek száma  
Incentive csoportok száma (20 fő – 100 
fő)  

 

Incentive csoportok száma (101 fő – 250 
fő) 

 

Incentive csoportok száma (251 fő – 500 
fő)  

 

Incentive csoportok száma (501 fő felett 
-) 

 

Leisure csoportok száma (12 fő felett -  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Küldőpiac 1. 

 2019. Q3 
a 10 legfontosabb program elem 
felsorolása, és azok leírása, azok 
százalékos megoszlása az értékesítendő 
programok között 

1. 2.   3.   4.   5.    6.    7.   8.   9.    10 
 
%      %   %    %  %    %    %    %   %     % 

Corporate meeting csoportok száma 
(Csoport= 20fő vagy felette) 

 

FIT vendégek száma  
Incentive csoportok száma (20 fő – 100 
fő)  

 

Incentive csoportok száma (101 fő – 250 
fő) 

 

Incentive csoportok száma (251 fő – 500 
fő)  

 

Incentive csoportok száma (501 fő felett 
-) 

 

Leisure csoportok száma (12 fő felett -  
 
Küldőpiac 1. 
 

 2019. Q4 
a 10 legfontosabb program elem 
felsorolása, és azok leírása, azok 
százalékos megoszlása az értékesítendő 
programok között 

1. 2.   3.   4.   5.    6.    7.   8.   9.    10 
 
%      %   %    %  %    %    %    %   %     % 

Corporate meeting csoportok száma 
(Csoport= 20fő vagy felette) 

 

FIT vendégek száma  
Incentive csoportok száma (20 fő – 100 
fő)  

 

Incentive csoportok száma (101 fő – 250 
fő) 

 

Incentive csoportok száma (251 fő – 500 
fő)  

 

Incentive csoportok száma (501 fő felett 
-) 

 

Leisure csoportok száma (12 fő felett -  
 
 
2018-ban hány alkalommal vett részt az MTÜ által külpiaci szervezett vásáron, roadshown, workshopon és 
GINOP rendezvényen? Kérjük az alábbi táblázatba írja be ezek pontos nevét, dátumát, az országot és az 
értékesítési aktivitáson részt vett szakember titulusát 
 
 

ÉRTÉKESÍTÉSI AKTIVITÁS NEVE ORSZÁG DÁTUM TITULUS 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
2018-ban mely magyarországi részekbe utaztatott vendégeket? Rangsorolja a legfontosabb 3-at, forgalom 
szerint. Adja meg az utaztatott vendégek számát. 
 

Helység, Turisztikai desztináció Rangsor (csak 
három 1. 2. 3. 
hely) 

Vendégek 
száma 

Budapest   
Grand Budapest (Etyekkel és Dunakanyarral együtt)   
Sopron – Fertő – Győr – Pannonhalma   
Grand Budapest (benne Etyek és Dunakanyar)   
Balaton és Balaton felvidék    
Debrecen – Felső Tisza   
Hajdúszoboszló    
Hortobágy – Tisza tó   
Tokaj – Nyírség- Felső Tisza   



Hévíz   
Dél-Magyarország (Pécs-Villány-Siklós)   
Közép-Dunántúl (Herend-Veszprém)   
Dél-Kelet Magyarország (Szeged-Gyula)   

 
 
 
2018-ban mely termékekre fókuszált a programjaiban leginkább. Válassza ki az első hármat: általános 
városnézés és alapprogramok, egészség és gyógyturizmus, gasztronómia, aktív, high-end és luxury, MICE 
 
 

Általános 
városnézés és 
alapprogramok  

Egészség és 
gyógyturizmus 

Gasztronómia Aktív High-end és luxury MICE 

      
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
TOP Küldőpiac 1.-3. 

 
Kérjük sorolja fel azokat a legfontosabb szállodákat, amelyekbe az adott piaci csoportoknak foglalt szállást  

2018 Szálloda neve:  Szálloda neve:  Szálloda neve:  Szálloda neve: 

Csoportok száma     
Vendégéjszakák 
száma összesen     

 
 
 
POTENCIÁLIS TOP Küldőpiac 1-3. 

 
Kérjük sorolja fel azokat a legfontosabb szállodákat, amelyekbe az adott piaci csoportoknak foglalt szállást  

2018 Szálloda neve:  Szálloda neve:  Szálloda neve:  Szálloda neve: 

Csoportok száma     
Vendégéjszakák 
száma összesen     

 
Egyéb Küldőpiac 1-3.  
 
Kérjük sorolja fel azokat a legfontosabb szállodákat, amelyekbe az adott piaci csoportoknak foglalt szállást  
 

2018 Szálloda neve:  Szálloda neve:  Szálloda neve:  Szálloda neve: 

Csoportok száma     
Vendégéjszakák 
száma összesen     

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

B. SZÁLLODÁK 
 

 

A PARTNER TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ADATOK A TOP 3 
küldőpiacról  
SZÁLLODÁK ÉS RENDEZVÉNY HELYSZÍNEK 
4* és 5* szálloda, konferencia szálloda és  
 

BOUTIQUE 
SZÁLLODA 
15 -100 
szoba max. 

SZÁLLODA 
101-300 
szoba 
között 

SZÁLLODA 
301 szoba 
felett 

KONFERENCIA 
SZÁLLODA 

SZÁLLODALÁNC 4* 5* 

       
 
 

  
Van-e a szállodának (szállodaláncnak) wellness részlege  
Ha szállodalánc jelentkezik, akkor hány szállodában van 
wellness részleg 

 

Van-e a szállodának (szállodaláncnak)  épületen belül uszodája  
Ha szállodalánc jelentkezik, akkor hány szállodában van uszoda  
Van-e a szállodának(szállodaláncnak)  épületen kívül uszodája  
Ha szállodalánc jelentkezik, akkor hány szállodában van 
épületen kívüli uszoda 

 

Van-e a szállodának (szállodaláncnak) gyermekprogramja  és 
animátorai  

 

Ha szállodalánc jelentkezik, akkor hány szállodában van 
gyerekprogram és animátor 

 

Van-e a szállodának(szállodaláncnak)  fitness részlege  
Ha szállodalánc jelentkezik, akkor hány szállodában van fitness 
részleg 

 

Van-e a szállodának(szállodaláncnak)  gyógyászati kezelése   
Ha szállodalánc jelentkezik, akkor hány szállodában van 
gyógyászati  részleg 

 

Rendelkezik-e a szálloda(szállodalánc) saját parkolóval  
Ha szállodalánc jelentkezik, akkor hány szállodának van saját 
parkolója 

 

 
 

Breakout termek száma és nagysága, széksorosan elhelyezhető ember 
kapacitás szám:  
 
TEREM 1 vagy TEREM NÉV m2 FŐ 
   
   
   
   
   
   



   
   
   

 
 
2018-ban hány alkalommal vett részt az MTÜ által külpiacon szervezett vásáron, roadshown, workshopon és 
GINOP rendezvényen? Kérjük az alábbi táblázatba írja be ezek pontos nevét, dátumát, az országot és az 
értékesítési aktivitáson részt vett szakember titulusát 
 
 

ÉRTÉKESÍTÉSI AKTIVITÁS NEVE ORSZÁG DÁTUM TITULUS 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
A vendégéjszakák hány százaléka származik:  
 

Saját on-
line  

OTA 
(Booking.com, 
Expedia stb)  

Konferencia Folyami hajózáshoz köthető 
vendégek (folyami hajózást 
bonyolító hajós társaságokkal 
való szerződés alapján)  

Incentive Egyéb 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-      
 
 

C. RENDEZVÉNY HELYSZÍN 
 
 
 
 
 
C.1. Rendezvényhelyszín 100-500 fő széksorosan elhelyezve. Referencia szükséges: 3 külföldi megrendelő      

megbízásából megszervezett nemzetközi esemény az elmúlt 6 hónapból legalább 300 főre (feltöltési 
lehetőség) 
 
C.2. Rendezvényhelyszín 500 – 1000 fő széksorosan elhelyezve. Referencia szükséges: 3 külföldi megrendelő      

megbízásából megszervezett nemzetközi esemény az elmúlt 8 hónapból legalább 600 főre (feltöltési 
lehetőség) 
 
C.3. Rendezvényhelyszín 1000 fő+ széksorosan elhelyezve. Referencia szükséges: 3 külföldi megrendelő      

megbízásából megszervezett nemzetközi esemény az elmúlt 12 hónapból legalább 1000 főre (feltöltési 
lehetőség) 
 
 
C.4. -     4* és/vagy 5* szálloda, és besorolás nélküli konferencia szállodák 150=+ fő befogadására alkalmas 

helyszínnel széksorosan elhelyezve (feltöltési lehetőség) 
 

 



 

 

D- INNOVATÍV TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ 

2018-ban legalább négy (4) vagy több alkalommal vett részt az MTÜ által külpiacon szervezett fizetős vásáron, 

roadshown, workshopon, külpiaci rendezvényen, vagy az MTÜ felkérésére részt vett study touron mint 

együttműködő partner. Kérjük az alábbi táblázatba írja be ezek pontos nevét, dátumát, az országot és az 
értékesítési aktivitáson részt vett szakember nevét, és titulusát 

 

ÉRTÉKESÍTÉSI AKTIVITÁS NEVE ORSZÁG DÁTUM NÉV TITULUS 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
E - PCO – Professional Congress Organiser 

PCO minősítési felület  

 

  

 

N – PCO (Professional Congress Organiser)  

I. Magyarországon bejegyzett belföldi jogi személyek, amelyeknek a cégnyilvántartás szerint társasági 
szerződése, alapító okirata tartalmazza a „Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése” 
tevékenységi kört. TEÁOR SZÁM: 8230. és üzletszerűen, folyamatosan – nem alkalomszerűen -  
szervez konferenciákat.  

Amennyiben nem főtevékenység, akkor kérjük a teljes cégkivonat másolatával igazolni.  

FELTÖLTÉSI LEHETŐSÉG (cégkivonat) 

 

kitöltendő mező Cégjegyzékszám  

kitöltendő mező Cég neve 

kitöltendő mező Székhely  

kitöltendő mező alapításának éve 

kitöltendő mező telefonszám 

kitöltendő mező email cím 

kitöltendő mező adószám 

kitöltendő mező cégképviselő, vezető tisztségviselő(k) neve 

 

 



II. Nem nyújthat be pályázatot az a konferenciaszervező, amely csőd-, felszámolási, adósságrendezési 
eljárás, végelszámolás alatt áll. 

   

FELTÖLTÉSI LEHETŐSÉG büntetőjogi felelősségű nyilatkozatot arról; hogy nem áll végelszámolás alatt, nincs 

ellene folyamatban csőd-, felszámolási, adósságrendezési eljárás és a megadott adatok megfelelnek a 

valóságnak 

 

III. Pályázatot az alábbi feltételeknek megfelelő konferenciaszervezők nyújthatnak be: 
 

• Csak az nyújthat be pályázatot , aki az elmúlt 3 lezárt gazdasági évben összesen minimum 300 millió Ft 
feletti árbevételt ért el nemzetközi konferenciaszervezési tevékenységből 

 

  

• min. 2 fő vezető munkatárs nemzetközi projektvezetői tapasztalattal, min. 5 fő állandó munkatársi 

létszám  

FELTÖLTÉSI LEHETŐSÉG (2 fő vezető munkatárs szakmai önéletrajza) 

FELTÖLTÉSI LEHETŐSÉG (legutolsó havi munkaügyi jelentés KSH) 

 

• A cég 5 éve működjön és szervezzen teljes körűen szakmai szövetségi konferenciákat, min. évente 5-öt, de 

legalább összesen 25-öt  

• kitöltendő táblázat : konferencia neve, időpontja, helyszíne (város és létesítmény), 

weboldal 

 

• az elmúlt 5 évben részt vett az ICCA kritériumainak megfelelő legalább 3 nemzetközi szakmai 

szövetségi kongresszusnál komplex szolgáltatás nyújtásában, (de nem elvárás a teljeskörű PCO 

szolgáltatás nyújtása)  

 
 
Az ICCA szempontrendszerének megfelelően nemzetközi konferenciának minősül, a minimum 50 
fős, minimum 3 ország között rotálódó, rendszeresen megrendezésre kerülő esemény, melynek van 
idegen nyelvű honlapja és nyomtatványa. 
 
Komplex szervezésnek minősül, ha az iroda feladata és felelőssége a helyszín kiválasztása és 
helyszíni szolgáltatások felügyelete, költségvetés készítése és egyensúlyban tartása, az iroda látja el a 
tudományos titkársági feladatokat is, azaz az absztraktok kezelését, absztrakt kötet és programfüzet 
szerkesztését, meghívott előadókkal történő levelezést, a szponzorokkal és kiállító cégekkel történő 
szerződéskötést, stb.  
Teljeskörű PCO szolgáltatás esetén ez kiegészülhet a regisztráció mellett az idegenforgalmi 
szolgáltatások (szállásfoglalás, utaztatás, fakultatív programok és túrák, szatelit rendezvények 
szervezésével, a konferencián belül egyéb corporate/incentiv programok) és kiegészítő szolgáltatások 
nyújtásával is. 
 
 
KITÖLTENDŐ MEZŐK (időpontja, konferencia neve, témája (6 kategóriából választ), konferencia előző 

2 helyszínének megnevezése évszámmal, helyszín (város + létesítmény), résztvevők száma, résztvevő 

nemzetek száma, 10 legnagyobb küldő ország felsorolása, honlap, végzett tevékenység megrendelő típusa 

(corporate/association/egyéb milyen?), megrendelő nemzetisége) 

1. ) 

 

2. KITÖLTENDŐ MEZŐK (időpontja, konferencia neve, témája (6 kategóriából választ), konferencia 

előző 2 helyszínének megnevezése évszámmal, helyszín (város + létesítmény), résztvevők száma, 

résztvevő nemzetek száma, 10 legnagyobb küldő ország felsorolása, honlap, végzett tevékenység 

megrendelő típusa (corporate/association/egyéb milyen?), megrendelő nemzetisége) 

2. ) 

 



3. KITÖLTENDŐ MEZŐK (időpontja, konferencia neve, témája (6 kategóriából választ), konferencia 

előző 2 helyszínének megnevezése évszámmal, helyszín (város + létesítmény), résztvevők száma, 

résztvevő nemzetek száma, 10 legnagyobb küldő ország felsorolása, honlap, végzett tevékenység 

megrendelő típusa (corporate/association/egyéb milyen?), megrendelő nemzetisége) 

3. ) 

 

• a nemzetközi konferenciákról referencialevél feltöltése (min. 3)  

FELTÖLTÉSI LEHETŐSÉG (referencialevél (a megbízó szervezet képviselőjétől) feltöltése, pdf legyen 

 

• a nem nemzetközi rendezvényeknél referencialevél feltöltése (min. 5) 

 FELTÖLTÉSI LEHETŐSÉG (referencialevél (a megbízó szervezet képviselőjétől) feltöltése) 

 

• az iroda rendelkezzen magyar és idegen nyelvű honlappal  

KITÖLTENDŐ MEZŐ (honlapcím) 

• az iroda rendelkezik konferenciaszervezésre, azaz on-line regisztrációs és on-line 

absztrakt beküldésére és bírálatára alkalmas jogtiszta software-rel  

KITÖLTENDŐ MEZŐ (1. működő regisztrációs felület elérhetősége (Link), 1. működő absztrakt felület 

címe, (Link)) 

  

  

 

 

 

kitöltendő mező lezárt elmúlt gazdasági év (2017) nemzetközi konferenciaszervezés tevékenységből származó 

árbevétel összege 

kitöltendő mező lezárt elmúlt gazdasági évet megelőző év (2016) nemzetközi konferenciaszervezés tevékenységből 

származó árbevétel összege 

 

kitöltendő mező lezárt elmúlt gazdasági évet megelőző évet megelőző második év (2015) nemzetközi 

konferenciaszervezés tevékenységből származó árbevétel összege 

  

 

  

A PCO TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ STATISZTIKAI  ADATOK  A SZERVEZETT 

KONFERENCIÁKRÓL 

  

  

- TOP 5 rendezvény téma: 

1.  2.  3.   4.   5. 

 

Pl. 

 - egészségügy 

 - ipar 

 - IT/Telekommunikáció 



 - gazdaság/kereskedelem 

 - mezőgazdaság/agrártudományok 

 - egyéb: pl. kultúra, vallás, stb. 

  

A PCO TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ STATISZTIKAI ADATOK A TOP 5 

RENDEZVÉNYTÉMÁVAL KAPCSOLATBAN   

Rendezvénytémák 1.-2-3-4-5 

  2016 2017 2018 
 összes esemény száma 

(db) 
   

Q1 ebből magyar*  (db)    
 ebből nemzetközi  (db)    
 résztvevők száma (/fő 

total) 
   

Q2 események száma 
(db) 

ebből magyar *(db) 
ebből nemzetközi 

(db) 
résztvevők száma 

(/fő total) 
 

   

Q3 események száma (db)    
 ebből Magyar*  (db)    
 ebből nemzetközi  (db)    
 résztvevők száma (/fő 

total) 
   

Q4 események száma (db)    
 ebből magyar*  (db)    
 ebből nemzetközi (db)    
 résztvevők száma (/fő 

total) 
   

     
 

Megjegyzés: magyarnak nevezzük a vagy 100%-ban magyar vagy magyar többségű, de maximum két ország 

részvételével zajló konferenciákat. 

                                  

  

 A PCO TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ PIACFEJLESZTÉSI ADATOK a TOP MICE 

megrendelőkről 

 

 2017 2018 
   
   
külföldi – association (db)   
külföldi – corporate (db)   
Magyar –association (db)   
Magyar – corporate (db)   
   

A PCO TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ PIACFEJLESZTÉSI ADATOK a rendezvények típusáról 

 

       2017    2018 

kongresszus (kiállítással) (db)     
konferencia (db)     



kiállítás (db) 

szimpózium (db)     
workshop (db)     
corporate meeting (db)     
incentive csoport (db)     

egyéb: 

 

 

 

A PCO TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ PIACFEJLESZTÉSI ADATOK a résztvevő nemzetekről: 

      2017    2018 

1.     
2.     

3. 

4.     
5.     
6.     
7.     

 

 

 

A PCO TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ PIACFEJLESZTÉSI ADATOK az eseményeket kísérő 

társasági és turisztikai programokról: 

      2017    2018 

1. program megnevezése 
 

    

2.     
3. 

4.     
5.     
6.     
7.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


