Meghívó
Tisztelt Hölgyem és Uram!
Sok szeretettel meghívjuk Önt, munkatársait és partnereit a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség (MATISZ), mint
szervező nevében a Budapest Cleaning Show tisztítás-technológiai szakkiállításra.
A rendezvény időpontja és helyszíne: 2018. október 5-6. - Budapest, HUNGEXPO B pavilon.
Szeretné tudni, milyen újdonságok vannak a tisztítás-technológiában? Épp új partnert, alvállalkozót keres, de nincs
ideje, hogy felmérje a piaci szereplők kínálatát, bekérje az árajánlatokat és személyes találkozókat egyeztessen? Egy
konkrét problémára keres megoldást, de nem tudja, kihez forduljon?
Átfogó és tiszta kép a tisztítás-technológiáról
A Budapest Cleaning Show-n egy helyen megtalálja a tisztítás-technológiai szakmában dolgozó hazai és külföldi
gyártókat, forgalmazókat, szolgáltatókat. Összehasonlíthatja a termékeket, láthatja a legújabb innovációkat,
megoldásokat. Termékbemutatókat nézhet végig, kérdezhet, tárgyalhat, így biztos, hogy megtalálja a megoldást a
saját kérdéseire, problémáira.
Bízunk abban, hogy a tisztítás-technológiában közvetlenül érdekelt és a kapcsolódó szakmák, mint
létesítménygazdálkodás, hulladékgazdálkodás, kertészet, személy- és vagyonvédelem cégvezetői, munkatársai,
mellett a takarítási szolgáltatást megrendelő szakemberek, beszerzők is kilátogatnak rendezvényünkre.
Szakmai programok
A MATISZ rendszeresen szervez olyan eseményeket, kerekasztal beszélgetéseket, tréningeket, amelyek a legégetőbb
problémákat állítják középpontba. A Budapest Cleaning Show keretein belül megrendezett kétnapos Szakmai Fórum
szervezői most is aktuális témákkal készülnek.
Az október 5-i Talkshow-n három szakember három fejlesztési irányból megközelítve keresi a választ arra, hogy a
jövőben milyen robotok fognak takarítani, és az ideális takarító robot megalkotására készülnek.
Megismerni a szakszerű felületkarbantartás és -kezelés költségcsökkentő hatásait nemcsak takarítás
szakmabelieknek, hanem beszerzőknek, létesítménygazdáknak, üzemeltető szakembereknek is hasznos lehet annak
érdekében, hogy jövőbeni beszerzéseiknél a legjobb döntést hozhassák meg.
Közbeszerzési szaktanácsadónk és a MATISZ tisztítás-technológiai szakértői egy valós eljárás buktatóin keresztül
keresik a választ, hogy lehet-e jó, teljesíthető, számonkérhető szolgáltatást rendelni.
A résztvevők olyan gyakorlati kérdéseket, életszerű helyzeteket is átbeszélhetnek, hogy például mit tehet egy
cégvezető, ha ellopták az üzleti titkait. Hogyan védheti meg azokat? Mivel jár a jogsértés, milyen következmények
lehetnek? Mit jelent a munkahelyi titok a takarítók esetében?
A Magyar Infekciókontroll Társaság elnökségi tagja és a MATISZ tisztítás-technológiai szakértője a Szakmai Fórumon
mutatják be azt az új módszertani levél tervezetet, irányelvet, amely alapjaiban változtathatja meg a takarítási
szolgáltatás minimumkövetelményeit.
A szakkiállítás látogatása ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyre előzetesen és a helyszínen is sort keríthet.

A MATISZ a Budapest Cleaning Show szakkiállításhoz kapcsolódva rendezi meg kilencedik szakmai konferenciáját,
Generációváltás alcímmel, amelyen azokat a területeket, témákat járjuk körül felkért előadók segítségével,
melyekben a technológia rohamos fejlődése vagy a munkaerő változása felerősítik a generációk közötti
különbségeket.
Tud-e szót érteni, tud-e együttműködni a fiatalabb, digitalizált és az idősebb generáció? Tari Annamária
szakpszichológus, pszichoterapeuta előadásában a generációk közötti különbségekkel foglalkozik.
A tisztítás-technológia területén is erőteljes a munkaerőhiány. A kormányzati stratégiáról, foglalkoztatáspolitikáról,
a számok mögötti trendek okairól dr. Simon Attila István, a Pénzügyminisztérium Foglalkoztatáspolitikáért és Vállalati
Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Titkárság helyettes államtitkára a felkért előadónk.
A bérek emelkedése, a megrendelői elvárások változása a takarítási beszerzésekben is okoztak változásokat. Dr.
Herbák Henrietta közbeszerzési szakjogász egy egészségügyi intézmény tapasztalatain át mutatja be, hogy
megfogható-e jogi, szakmai oldalról a takarítási szolgáltatás minősége. Tud-e a beszerzésről döntést hozó szakember
az ár- és szakmai ajánlatban leírtak alapján „jó” szolgáltatást rendelni.
Az egészségügyi takarításról a MATISZ 2017 novemberében kerekasztal beszélgetést kezdeményezett a higiéniai
szakemberek és a takarító szolgáltató cégek között. A közös gondolkodás folytatásaként Kalamár-Birinyi Edit, a
Magyar Infekciókontroll Társaság elnökségi tagja és Kerényi Zsolt MATISZ tisztítás-technológiai szakértő a
kórházakban végzett mérési eredményekről, összehasonlításokról számol be, amelyek megalapozhatják egy
korszerű, a magas higiéniai elvárásoknak megfelelő és a jelen technológiáit alkalmazó takarítás megvalósítását.
Az X generációt képviseli a 25 éves szakmai múlttal rendelkező MATISZ tisztítás-technológiai szakértő, Ritz Tibor.
Előadásában beszámol az általa készített 2017-es tisztítás-technológiai piaci jelentésről.
A 2018. október 5-én 10.30 órakor kezdődő konferencia programját itt tekintheti meg.
A konferencia részvételi díjas, amelyre itt jelentkezhet.
Bízunk abban, hogy sokszínű és változatos programjaink között talál olyat, ami felkelti érdeklődését.

Minden, amit a tisztaságról tudni érdemes: Budapest Cleaning Show!

Találkozzunk! Várjuk szeretettel!

Budapest, 2018. augusztus 30.

