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MEGHÍVÓ
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a WESSLING Hungary Kft. a Hungalimentaria rendezvények
hagyományát folytatva tizenharmadik alkalommal ismét megrendezi a

XIII. HUNGALIMENTARIA 2021
tudományos konferenciát, amelynek mottója:
„Állami és magán laboratóriumok együtt az élelmiszerbiztonságért”
Helyszín: Nébih Továbbképző és Oktatási Központ, 8621 Zamárdi, Rákóczi u. 38.

Időpont: 2021. november 9-10.
A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött!
Jelentkezni itt: https://portal.nebih.gov.hu/hungalimentaria
További információ: https://wesslingtudaskozpont.hu/hungalimentaria_hu.html
Bízunk benne, hogy Önöket is a Hungalimentaria 2021 előadói, illetve résztvevői között köszönthetjük!
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Kedves Kolléga!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy idén 13-ik alkalommal kerül megrendezésre Magyarország egyik meghatározó élelmiszerbiztonsági
konferenciája, a Hungalimentaria. A rendezvény szervezése ezúttal is a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a Wessling
Hungary Kft. szoros együttműködésén alapul.
A 24 évvel ezelőtt indított Hungalimentaria konferencia-sorozat célja az, hogy az élelmiszerek és a takarmányok vizsgálatát végző
laboratóriumok munkatársai, a vizsgálati eredményeket hasznosító, döntéshozó szakemberek és minden érdeklődő számára közel
hozza az analitikai kémia, a mikrobiológia és a molekuláris biológia tudományos és gyakorlati aspektusait. Fórumot teremtsen
akár a legegyszerűbb, akár a legbonyolultabb feladatokat végrehajtó kollégáknak a közös gondolkodásra, problémáik megoldására,
baráti beszélgetésekre.
A pandémia miatt a hagyományos tavaszi időpont helyett 2021 késő őszére tervezett rendezvényt hibrid – fizikai jelenléttel és online - formában szervezzük meg. Célunk, hogy az érintett ágazatokban tevékenykedő szakemberek együtt elemezzék a biztonság, a
táplálkozási érték, a jogszerűség, az erkölcs, és az élelmiszerek, takarmányok vizsgálatára fordított munka összefüggéseit, a létrehozható össztársadalmi érték felbecsülhetetlen jelentőségét.
Résztvevők és előadók jelentkezését, valamint az előadók témajavaslatait egyaránt várjuk!
A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött – mind a jelenlévő, mind az online résztvevők számára. A jelenléti helyek
korlátozottak és regisztrációs díj megfizetéséhez kötöttek. A regisztrációs díj mértékéről és fizetési módjáról mihamarabb tájékoztatjuk Önt. Ezzel szemben az online részvétel, valamint az előadók részvétele ingyenes.

Novemberben találkozunk!
A Szervezők nevében üdvözlettel:
Tóthné Lippai Edit, kockázatkommunikációs osztályvezető, Nébih
Máté Krisztián, rendezvényszervező, Nébih
Dr. Szigeti Tamás János, üzletfejlesztési igazgató, WESSLING Hungary Kft.
Konecsny Tímea, marketing munkatárs, WESSLING Hungary Kft.
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