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1. A 2013. év néhány mondatban

Az elmúlt esztendőben számos tematikus szakmai napot szerveztünk, amelyen több mint 200
látogató, érdeklődő vett részt. Többnyire egy-egy vállalati helyszínen fogadtuk vendégeinket,
amelynek hatalmas előnye, hogy az összegyűlt szakemberek egymás nehézségeiből, vagy épp
frappáns megoldásaiból, de mindenképpen értékes tapasztalatcserével tudtak gazdagodni.
Örömmel láttuk magunk is, hogy házigazdáink nemcsak fényes és látványos prezentációkban
mutatják be elképzeléseiket, de minden rendezvényen a gyárséták, üzemlátogatások,
termelőterületi túrák során a gyakorlatban mutatják be a megvalósított rendszereiket, eszközeiket,
vagy épp technológiájukat.

Köszönjük házigazdáinknak!

Májusban tartottuk évi rendes közgyűlésünket, nem akárhol, a MachTech kiállításon az Expo
területén csakis a MIKSz számára kialakított konferencia területen. Így minden Kedves Tagunkat
ingyenesen meginvitáltuk az Ipar Napjai kiállításra is. A közgyűlésen fiatal szervezetünk
tisztségviselőit szabályos keretek között újraválasztottuk.

2013-ban a MachTech kiállításon nemcsak közgyűlésünk okán voltunk jelen, de mint kiállítók is
népszerűsítettük szervezetünket és a korszerű karbantartási eszmét. Értékes kapcsolatokat
építettünk vállalatokkal, és szervezetekkel egyaránt, amellyel a MIKSz társadalmi bázisát
szélesítettük, illetve további tagokat toborozva zártuk a kiállítás hetét.

Bővebben a szakmai napokról honlapunkon olvashat.

2. 2014. évi tervek

Erősíteni kívánjuk a tagozatokban folyó önálló munkát. Továbbra is szervezünk minden tagozatunk
számára bemutatkozó szakmai napot, ahol az adott iparág és az iparági karbantartás speciális
helyzetéről, és megoldandó kihívásairól hallhatnak a vendégeink.

Ismét lesz standunk az IPAR NAPJAI kiállításon 2014. május 27-30. között a Budapesti
Vásárközpontban, ahol ingyenes belépést biztosítunk tagjainknak a kiállítás megtekintéséhez is.



Részt veszünk kiállítóként az Automotive Hungary – 2014. november 5-7. autóipari szakkiállításon
is, amely számunkra különleges, mivel a gyáripar korszerű karbantartási elveinek bölcsője az
autóipar volt.

Tovább gyűjtjük, bővítjük szakmai anyagainkat, publikációkat, tanulmányokat honlapunkon,
létrehozva ezzel egy olyan információ bázist, ahol mindenki ötleteket meríthet problémái
megoldásához.

További terveink: szakmai fórum felfejlesztése, állás ajánlatok és állást keresők információs
felületének működtetése, karbantartáshoz kötődő vállalkozások számára megjelenési lehetőség,
és még számos ötlet vár megvalósításra.

3. Reklámlehetőség - Banner elhelyezése honlapunkon

Honlapunkon az elkövetkező időszakban is biztosítjuk banner lehelyezésének lehetőségét, de mint
már többször is jeleztük az árát 2014-től piaci szintre emeltük. Az éves díj 15 000 Ft/év. Akik még
2013-ban éltek ezzel a reklámlehetőséggel, azok kedvezményesen vehetik igénybe ezt a
szolgáltatást.

4. Tagfelvétel

Minden olyan céget és magánszemélyt örömmel fogadunk tagjaink sorába, aki céljaink
megvalósításában kész aktívan közreműködni, az Alapító okiratban foglaltakat megismeri és
elfogadja.

Letöltheto belépési nyilatkozatok: cégként, magánszemélyként

2014-ben az éves tagsági díj 17 000 Ft/év.

Minden új belépőnknek a belépés évében az éves tagsági díj időarányos részét számlázzuk, a
taggá válás dátumától, amely megegyezik a kitöltött belépési szándéknyilatkozat dátumával.

Kérdéseivel, kéréseivel forduljon a MIKSz titkárához, Lippai Katalinhoz.

Elérhetosége: info@miksz.org, a 20/974-6496 mobilszám vagy a 62/562-713 telefon.

dr. Péczely György
MIKSz elnök

Amennyiben a Magyar Ipari Karbantartók Szervezetének tevékenysége felkeltette az érdeklodését,
legyen szervezetünk tagja. Várjuk jelentkezését, tegyük együtt eredményesebbé a hazai vállalatok
karbantartását, eredményesebbé és biztonságosabbá munkájukat!

Az Ön címét saját címjegyzékünkbol vagy nyilvános adatbázisok adatai alapján választottuk ki. Amennyiben nem
szeretne tolünk a továbbiakban hasonló jellegu üzenetet kapni, egyszeruen küldjön egy válasz e-mailt LEIRATKOZÁS
tárggyal.




