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Megrendel  lap a 
„XIX. Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórum Budapesten” 

cím  könyvre 
A Nemzetközi Élelmiszer- és Agrárgazdasági Szövetség (IAMA) a XIX. Élelmiszer- és 
Agrárgazdasági Világfórumot és Szimpóziumot 2009. június 20-23. között 
Magyarországon, Budapesten az EOQ MNB helyi szervez  teljes kör  bekapcsolásával 
rendezte meg. Így el ször került sor az IAMA Világfórumok közel 20 éves történetében, 
hogy Közép-Európában, nevezetesen annak szívében, Budapesten tartották ezt a 
kiemelked  rendezvényt. A rendezvénysorozat vezérgondolata, mottója „Globális 
kihívások – lokális válaszok” jól tükrözte az elvárásokat. A Világfórumra meghívást 
kaptak a mez gazdasági és élelmiszeripari vállalatok, a kapcsolódó bankok és egyes 
élelmiszerkereskedelmi láncok vezet i, a tudományos szervezetek és neves egyetemek 
jeles képvisel i, hallgatói, akik készséggel fogadták el a meghívást a Fórumra, illetve a 
Szimpóziumra el adóként vagy a különböz  vitafórumokra, esettanulmányok 
bemutatására, illetve a hallgatói esettanulmány versenyre. 

A Földm velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával egy könyv készült, 
amely összefoglaló jelleggel tartalmazza a több, mint 200 el adás és poszter közel 10000 
oldalas anyagának legfontosabb mondanivalóját. Ezzel átfogó tájékoztatást kapnak a 
magyar agráriumban tevékenyked  elméleti és gyakorlati szakemberek a széles kör
rendezvénysorozat tartalmáról és fontosabb eseményeir l, remélve, hogy munkájuk során 
tudják majd hasznosítani a rendezvénysorozaton elhangzottakat. 

A kiadvány megrendelése az alábbi formanyomtatványon lehetséges. 

Megrendelés
Postázási cím: 

Név :.................................................. Cégnév: ..............................................................  

Ir. szám: .........   Város: ................................  Utca: ....................................................  

Számlázási cím (ha eltér a postázási címt l):       Adószám: .....................................

Cégnév: .........................................................................................................................  

Ir. szám: .........   Város: .................................  Utca: ...................................................  

Ügyintéz : ………………………  Telefon: ……………….…  Fax: ............................  

Elektronikus cím: ……………………………….@ .......................................................  

Megrendelem a „XIX. Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórum Budapesten” 
cím  370 oldalas könyvet, melynek ára 2100 Ft + ÁFA + csomagolási és postai 
költségek (összesen: 2560 Ft/db): 

Az IAMA kiadvány példányszáma ….. 

Kelt: …………………………….. 
.....................…..........................

(cégszer ) aláírás 

A megrendelést a következ  címre kérjük: EOQ MNB   1530 Budapest, Pf. 21. 

Tel: (06 1) 212 8803          Fax: (06 1) 212 7638          E-mail: info@eoq.hu


