KONFERENCE O BIOCIDECH V PRAZE 2015:
UDRŽENÍ SE NA TRHU EU - VÝZVA PRO DODAVATELE,
ALE ZEJMÉNA PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
25. - 26. června 2015 | Barceló Praha Hotel | Praha
Konference se zaměřuje na malé a velké společnosti, které
vyrábějí, formulují a uvádějí na trh účinné biocidní látky a
výrobky určené pro evropský trh.
V roce 2015 čelí odvětví výroby biocidů pravděpodobně
nejdramatičtějším změnám v předpisech od doby přijetí směrnice o
biocidních přípravcích. Tyto změny budu mít vliv na všechny
společnosti zapojené do dodavatelského řetězce a na jeho povahu.
Zástupci z různých regulačních orgánů a další profesionálové se zde
setkají se zástupci odvětví, aby je informovali a diskutovali s nimi o
těchto změnách.
Konference rovněž představuje ideální příležitost ke vzájemnému
setkání zákazníků a dodavatelů, kteří musí čelit novým regulačním
výzvám.
Program prezentace bude zahrnovat následující témata:
·
·
·
·
·

·

Stávající regulace a dostupnost účinných látek na
evropském trhu
Stávající postupy ke schvalování účinných látek a výrobků
Dopad regulace a řešení pro malé a středně velké podniky
(změny na trhu a řešení)
Přístup k datům (sdílení dat a konzorcia)
Nejvýznamnější postupy schvalování pro malé a středně
velké podniky (vzájemné uznávání, schvalování
zjednodušených a totožných výrobků)
Související otázky jako například postup R4BP a poplatky
podle BPR

Jména přednášejících oznámíme již brzy.

Kdo by se mohl zúčastnit
Tato konference je určená všem
osobám v oblasti regulace, ale i
výrobcům účinných látek,
společnostem zabývajícím se
jejich formulováním a uváděním
na trh, regulačním orgánům a
celé řadě servisních společností
(právním kancelářím,
konzultantům, poskytovatelům
laboratorních služeb).
Účastnický poplatek za osobu
činí £350 (bez DPH)

Programový výbor /
předsedové
Dr. Edmund Plattner | Konzultant
(bývalý vedoucí Oddělení biocidů
rakouského Ministerstva životního
prostředí)
Dr. Viktor Prachar | TSGE Slovakia
(bývalý vedoucí Oddělení biocidů
Centra pro chemické látky a
přípravky, Slovensko)
Profesor Lubomír Valík | Fakulta
chemické a potravinářské
technologie, STU Bratislava,
Slovensko

Jazyk konference
angličtina, čeština a slovenština
se simultánním tlumočením

Jak se zaregistrovat
V případě vašeho zájmu o účast nebo máte-li zájem o další informace ohledně propagace a
sponzoringu, kontaktujte nás:
z České republiky a Slovenské republiky:
viktor.prachar@tsgeslovakia.com

00421 901 780 555

http://www.tsgeforum.com/event-detail/?ee=36
z jiných států:
enquiries@tsgeforum.com

0044 1423 863 522

http://www.tsgeforum.com/event-detail/?ee=36

Místo konání a další informace

Časový program konference

Barceló Praha Hotel
Radlická 46/3276, 150 00 Praha, Česká republika
T | +420 251 035 111
W|http://www.barcelo.com/BarceloHotels/en_GB/hotels/Cz

Den 1 | čtvrtek 25. června 2015
07.30 - 09.00 - Registrace
09.00 - 16.30 - Konference

ech-Republic/Prague/hotel-barcelo-praha-five/generaldescription.aspx?gclid=CKbx8eLGscMCFQHmwgodPUQAwA

Hotel Barceló Praha Five nabízí ideální polohu v obchodní
části Prahy 5 - širším centru města v městské čtvrti
Smíchov. Hotel Barceló Praha Five, jenž se nachází 200
metrů od stanice metra Anděl, kombinuje moderní
komfort a pohodlí se snadným přístupem do historického
centra Prahy.
Vyjednali jsme pro vás v Barceló Praha Hotel speciální
cenu 75 EUR za ubytování včetně snídaně.
Upozorňujeme, že počet pokojů za tuto mimořádnou
cenu je omezen a je možné je rezervovat do čtvrtka 4.
června 2015.
Chcete-li využít této mimořádné ceny, zašlete e-mail
s požadavkem na ubytování s předmětem „TSGE Forum“
na adresu Praha.rm@barcelo.com
Případně můžete kontaktovat hotel telefonicky na:
+420 251 035 111.
Další možnosti ubytování jsou popsány na našich
stránkách: http://www.tsgeforum.com/accommodation250615/

Den 2 | Pátek 26. června 2015
08.00 - 09.00 - Registrace
09.00 - 16.00 - Konference

Doplňková propagace během
konference
Využijte příležitosti k propagaci vaší
společnosti a vašich služeb objednáním
reklamy v doplňkové sekci konference.
Máte-li zájem o další informace,
kontaktujte nás.

Příležitost ke sponzorování
K dispozici bude zajímavá výstava a
příležitosti ke sponzorování, které
poskytnout skvělý prostor k představení
vaší společnosti a služeb v sektoru
regulace.
Sponzorské balíčky jsou k dispozici od
Event Sponsor až po Pens Sponsor všechny skvělým způsobem zviditelňují
vaší společnost pro cílové účastníky.
Cílový počet účastníků je 60.
Máte-li zájem o další informace,
kontaktujte nás.

