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Tisztelt leendő Partnerünk!
Mint cégvezetőt büszkeséggel tölt el a tudat, hogy az elmúlt 16 év eredményei alapján méltán vagyunk
a hazai konferenciaszervező intézmények élvonalában. Ez idő alatt közel 2.400 rendezvény, 65.000
résztvevő, több, mint 16.000 előadó fémjelzi ténykedésünk elsősorban az energetika, gyógyszeripar,
pénzügy, bank és biztosítás, IKT, vagy épp az autóipar területén.
Résztvevőink elsősorban nagyvállalati döntéshozók vagy multinacionális környezetből érkező felelős
vezetők. Rendezvényeink részletes piackutatáson alapulnak, melyek célja a célcsoportok igényeinek
felmérése, szakmai elvárásainak megfelelő programok összeállítása. Számunkra elementáris fontossággal bír, hogy tényleg arról beszéljünk, amiről az adott szektor épp hallani akar.
Partnereinknek a konferenciák keretein belül számos megjelenési lehetőséget tudunk biztosítani.
Segítünk piacra lépésben, új technológiák bemutatásában, ügyfélszerzésben. Kiállítási lehetőséget
biztosítunk, vagy tartalmi bekapcsolódást a szakmai programba, részvételt a marketing kampányba.
Célunk, hogy az Önök szolgáltatása, megoldása, terméke a lehető legszakmaibb körülmények között,
a legszélesebb döntéshozói körhöz juthasson el. Célunk, hogy hatékony eszköz lehessünk terveik
megvalósításában és 2017 csupán a kezdet legyen egy sikeres együttműködés történetében!
Fogadja szeretettel konferenciafüzetünket, mely reményeim szerint segít majd eligazodni az IIR 2017es évre tervezett kiemelt rendezvényei között!
Bartalos Jenő
ügyvezető igazgató

A szponzoráció célja új termék,
megoldás bemutatása, image-építés





Tartson szakértői előadást!



Legyen a kerekasztal-beszélgetés tagja!



Legyen a „nap elnöke”!



Vegyen részt kiállítóként!



Alakítson ki tárgyalósarkot!



Használja ki a marketing kampányunk nyújtotta lehetőségeket!



Jelenjen meg logójával PR és média partnereink felületein!



Jelenjen meg céginformációs anyagaival!



Helyezze ki molinóját a konferenciateremben!



Legyen üzleti reggeli, üzleti ebéd vagy a
különleges esti program támogatója!



Lepje meg a résztvevőket reklámajándékával és
exkluzív nyereményjátékkal!
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ADATVÉDELEM A PÉNZÜGYI SZEKTORBAN

2017. június

1 napos konferencia

A konferencia szólni kíván:
• Jogászoknak, jogtanácsosoknak
• Compliance oﬃcereknek
• Adatvédelmi, adatbiztonsági felelősöknek
• IT biztonsággal foglalkozó vezetőknek, munkatársaknak
• Biztonsági szakembereknek
• Humán erőforrás szakembereknek akik felelősséggel tartoznak a vállalaton belüli adatok
és információk kezelésért, valamint megvédésért.
• Emellett szeretettel várjuk azokat az ügyvédi irodákat, adatbiztonsággal foglalkozó, illetve
tanácsadó cégeket is, akik ebben a kérdésben tudnak hathatós megoldást ajánlani a
vállalatok számára.

02

AGICON – LET’S SHAKE YOU UP!

2 napos konferencia

2017. március 21-22.

A konferencia szólni kíván a közép- és nagyvállalatok:

4

•
•
•
•
•
•
•

Felsővezetőknek, üzleti döntéshozóknak
Agile coach-oknak
Scrum Mastereknek
egyéb vezetőknek
Szoftvertesztelőknek
Szoftvertervező és szoftverfejlesztőknek
Fejlesztési vezetőknek

• termékmenedzsereknek/Product
Owner-eknek
• Team leadereknek
• Projektmenedzserek és vezetőknek
• IT startupoknak
• Lean menedzsereknek
• Quality menedzsereknek
• IT igazgatóknak, vezetőknek

FÓKUSZTÉMÁINK 2016-ban:














How to speed up your Agile transformation?
Hogyan teszteljünk agilisan multinacionális cégeknél?
Kanban vs Scrum
Innováció nagyvállalati környezetben
Agilis: módszertani mennyország vagy gyakorlati pokol
MVP két nap alatt - haladó agilis technikák extrém körülmények között
DevOps technológiai és szervezeti aspektusai
Agilis transzformáció IT és nem IT szervezetben
Agilis projekttervezés
How to measure agility?
Agile coaching
Agilis metodika a szoftvervilágon túl
A startupok világa
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AZONNALI FIZETÉS

2017. március

1 napos szakfórum

A konferencia szólni kíván: elsősorban bankok, hitelintézetek
• pénzforgalmi vezetőihez, szakértőihez
• pénzügyi szolgáltatások / fizetési szolgáltatási osztályok vezetőihez, szakértőihez
• operációs igazgatóihoz
• biztonsági és IT vezetőihez

VÁRHATÓ FÓKUSZTÉMÁINK 2017-ben:
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Szabályozási kérdések
Technikai megvalósítás keretei
Milyen üzleti lehetőséget teremt a bankoknak az azonnali fizetési rendszer?
Milyen fejlesztéseket kell a bankoknak elvégezniük?
Milyen szolgáltatások lehet ráépíteni a rendszerre?
Hogyan készül fel rá a gazdaság többi szereplője?

BANKSZEKTOR

2 napos konferencia

2017. november

A konferencia szólni kíván:
• a bankok igazgatóságához, ügyvezetéséhez, felügyelő bizottsági tagjaihoz;
• bankok stratégiai tervezési, lakossági, illetve vállalati üzletágának vezetőihez, vezető
munkatársaihoz;
• a bankok jogi, kockázatkezelési, szervezési és fejlesztési, üzemeltetési
részlegeinek vezetőihez, vezető munkatársaihoz;
• bankok termékfejlesztési, értékesítési és marketing vezetőihez; bankfiókok vezetőségéhez;
• brókercégek, befektetési alapkezelők felsővezetőihez; takarékszövetkezetek, lakástakarék-pénztárak felsővezetőihez;
• biztosító társaságok felsővezetőihez és bankbiztosítási vezetőihez; lízingcégek felsővezetőihez; banki- és pénzügytechnikai tanácsadókhoz

FÓKUSZTÉMÁINK 2016-ban:
Banki piac konszolidációja és piaci átrendeződés
Alapszámla, Fizetési számla, bankváltás
PSD2: Azonnali fizetés aktualitásai
Digitalizáció: Online eszközök, fizetési megoldások
Vállalati hitelezés: NHP és 0%-os hitel
Személyi kölcsönök és fogyasztási hitelezés, fedezetlen kölcsönök piacbővülése
A megtakarítási piaci tendenciák
Big Data: Adatintegráció – Adattisztítás
Fióki optimalizáció – Hatékonyságnövelés és költségcsökkentés
Ingatlanpiaci változások, keresletbővülés okai, CSOK hatásai, lakáshitelezés és jelzáloghitelezés változásai
 Követeléskezelés – portfóliótisztítások: „problémás hitelek kezelése”
 Törvényi szabályozók megfeleltetése a pénzügyi szektorban
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BESZERZÉS

2017. április

2 napos konferencia

A konferencia szólni kíván a közép- és nagyvállalatok:
• Lokális és regionális beszerzési vezetőihez, szakértőihez, főmunkatársaihoz,
specialistákhoz.
• Purchasing, procurement, illetve sourcing
managereihez, osztályvezetőihez,
szakembereihez
• Supply chain és logisztikai vezetőihez,
igazgatóihoz

• Beszerzési projektekben érintett
szakembereihez, bármilyen funkcionális
területről
• Cégvezetőihez, pénzügyi, stratégiai és
üzletfejlesztési vezetőihez
• Beszerzési projektekben érintett szakemberekhez, bármilyen funkcionális
területről

FÓKUSZTÉMÁINK 2016-ban:
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A beszerzés szervezeten belüli helye, szerepe
Beszerzés kapcsolódása más területekhez
A flottamenedzsment kihívásai
Nyomkövetés a logisztikai folyamatokban
Beszállítók minősítése - kockázatok és lehetőségek a tenderek világában
Jog és beszerzés kapcsolata a beszerzési folyamat egészében
A beszerzés IT támogatása stratégiai és operatív oldalról
Az új közbeszerzési jogszabályi környezet
A beszerzés humán menedzsment oldala – Munkaerő-toborzás – utánpótlás kérdése

BIZTOSÍTÁS

2017. ősz

1 napos konferencia

A konferencia szólni kíván a közép- és nagyvállalatok:
• Vezérigazgatóihoz, Vezérigazgató-helyetteseihez, Ügyvezető igazgatóihoz
• Compliance vezetőihez, Kockázatkezelési
vezetőihez
• Vezető jogászaihoz, jogtanácsosaihoz
• Értékesítési vezetőihez, Stratégiai vezetőihez, Üzletág-igazgatóihoz

FÓKUSZTÉMÁINK 2016-ban:
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• HR vezetőihez, Termékfejlesztési vezetőkhöz, Termékfejlesztési menedzserekhez
• Marketing vezetőihez és Marketing menedzsereihez
• Informatikai vezetőihez, Ügyfélkapcsolati
vezetőihez

Az EU-s Biztosításközvetítési Irányelv (IDD) átültetése
Digitális transzformáció – ”új elmélet vagy új gyakorlat”
Aktualitások a Felügyelet szempontjából
Az új életbiztosítási szabályozások – biztosítói szemüvegen keresztül
Hogyan készülnek a biztosítók az új szabályozásokra?
Az életbiztosítások online értékesítése
Az önjáró autók biztosításával kapcsolatban felmerülő kérdések
Gazdasági mediáció a biztosítási szektorban, illetve a PBT-vel kapcsolatos tapasztalatok
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BUSINESS INTELLIGENCE

2 napos konferencia

2017. február 21-22.

A konferencia szólni kíván a közép- és nagyvállalatok:
•
•
•
•
•
•
•

BI Expert / Szakértőihez
BI Kompetencia Központ vezetőihez
Elemzőihez
IT vezetőihez
Fejlesztőihez
Rendszergazdáihoz
Rendszerszervezőihez

•
•
•
•
•

Stratégiai vezetőihez
Controlling vezetőihez
Értékesítési és kereskedelmi vezetőihez
Marketing vezetőihez
Ügyvezetőihez, vezérigazgatóihoz,
üzletágvezetőihez

FÓKUSZTÉMÁINK 2017-ben:
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Digitális transzformáció
A legelterjedtebb közép- és nagyvállalati BI megoldások
BI rendszerek kiválasztása, beszerzése és bevezetése
Business Intelligence, mint pénzügyi döntéstámogató funkció
Cloud technológiák a BI-ban
Open Source toolok és technológiák
A drónok a BI világában
Az önjáró autók és a mesterséges intelligencia kapcsolata a Nissan megvilágításában
Az adatbányászatban rejlő legmodernebb lehetőségek
Adatvezérelt marketingkampányok a SPAR-nál
Hang alapú adatbányászatban rejlő lehetőségek
Az ügyfélkapcsolat és a BI találkozása
Connected car koncepció

CASH MANAGEMENT

2017. ősz

1 napos konferencia

A konferencia szólni kíván:
• Bankok, hitelintézetek: készpénzgazdálkodással, készpénzkezeléssel, készpénzlogisztikával foglalkozó szakembereinek, stratégiai vezetőknek, üzletfejlesztési vezetőknek
• Vállalati szektor, kereskedelmi egységek, bolthálózatok: pénzügyi, gazdasági
igazgatóinak, treasury vezetőinek, készpénzkezeléssel, készpénzlogisztikával foglalkozó
szakembereinek, biztonsági és IT vezetőinek
• Valamint a készpénzellátási láncban résztvevő: CIT cégek vezetőihez
• Banki szoftvereket fejlesztő cégek vezetőinek, banküzletág vezetőinek, Stratégiai tanácsadó cégek vezetőinek, banküzletág vezetőinek
• Továbbá minden készpénzkezeléssel és logisztikával foglalkozó cég vezetőjének.

KORÁBBI FÓKUSZTÉMÁK:
Hitelintézeti szekció:
 Készpénzlogisztika – CIT szolgáltatók, ATM és Fióki optimalizáció
 Bankjegycsere, új bankjegyek forgalombakerülése
 Befizető automaták, ATM-ek helye és szerepe a hitelintézeti szektorban
Kereskedelmi szekció:
 A biztonságos és gyors készpénzkezelés
 Készpénzfeldolgozás, hatékonyságnövelés, folyamatgyorsítás
 Egy zárt készpénzkezelő rendszer bevezetése
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DOKUMENTUMKEZELÉS

2 napos konferencia

2017. szeptember

A konferencia szólni kíván a közép- és nagyvállalatok:
• Informatikai, IT vezetőinek és munkatársainak
• Dokumentumtár vezetőinek
• Adminisztrációs vezetőinek
• Tájékoztatási és dokumentumkezelési
vezetőinek
• Hálózati dokumentációs vezetőinek

• Archiválási folyamatokért felelős személyeihez
• azon vállalatok szakembereinek, akik
költséghatékonyságra törekednek a
dokumentumkezelés megvalósításának
eredményeként.

FÓKUSZTÉMÁINK 2016-ban:
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Elektronizálás – a digitalizálásra történő áttérés okai, előnyei – költségmegtakarítások
Elektronikus ügyintézési törvény – EIDAS, Online ügyintézés
Kötelező elektronikus ügyintézés a gazdálkodó szervezetek esetében
E-közigazgatás – egységes dokumentumkezelő rendszer a közigazgatásban, SZEÜSZ-ök,
KÉR, Hibrid projekt
E-aláírás – digitális aláírás – hitelesítés
Elektronikus archiváló rendszer – validált, auditált, strukturált rendszer – ESETTANULMÁNY
Folyamattámogatás – workflow megoldások
Visszakereshetőség, nyomonkövethetőség – adatkinyerés
Felhőszolgáltatások – felhő alapú tárolás
Adatbiztonság – IT biztonság: dokumentumkezelés multinacionális cégeknél
Levéltár – elektronikus iratátadás – E-levéltár: a gyakorlati megvalósítás

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

1 napos konferencia

2017. január 25.

A konferencia szólni kíván a biztosítótársaságok, biztosítási alkusz
és bróker cégek, valamint magán-egészségügyi szolgáltatók:
• Vezérigazgatóihoz, Vezérigazgató-helyetteseihez, Ügyvezető igazgatóihoz
• Kockázatkezelési vezetőihez, Vezető
jogászaihoz, jogtanácsosaihoz, Értékesítési vezetőihez, Stratégiai vezetőihez,
Üzletág-igazgatóihoz, HR vezetőihez,
Termékfejlesztési vezetőkhöz, Termékfejlesztési menedzserekhez,

Marketing vezetőihez és Marketing
menedzsereihez, Informatikai vezetőihez,
Ügyfélkapcsolati vezetőihez
• Valamint örömmel látjuk a szabályozó hatóságok, felügyeleti és ellenőrző szervek
érintett képviselőit, ügyvédi irodák, valamint tanácsadó és IT megoldást szállító
cégek munkatársait is.

FÓKUSZTÉMÁINK 2017-ben:
 Gondolatok az egészséggazdaság stratégiájáról és hatásairól az Irinyi Terv és az Ipar 4.0
margóján
 Egészségbiztosítás – ahogy a biztosítótársaságok látják
 Informatika az egészségbiztosításban
 Mely trendek befolyásolják az üzleti döntéseket?
 Együttműködés a biztosítókkal – egy vezető magánszolgáltató szemszögéből
 Külföldi egészségbiztosítási megoldások
 Az egészségbiztosítási termékek fejlesztésének irányvonalai
 Az egészségbiztosítási termékek értékesítésének kihívásai

8
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E-KÖZIGAZGATÁS

1 napos konferencia

2017. február 28.

A konferencia szólni kíván a központi és helyi közigazgatási intézmények:
• informatikai vezetőihez, irodavezetőihez, szervezeti és stratégiai vezetőihez, projektvezetőihez, főtanácsosaihoz és tanácsosaihoz, polgármestereihez és alpolgármestereihez,
jegyzőihez és aljegyzőihez, hivatalvezetőihez, osztályvezetőihez, jogi vezetőihez, valamint
mindazon funkcionális vezetőkhöz, akik részt vesznek a közigazgatási folyamatokban
• Rendezvényünkre örömmel várjuk azon informatikai és szoftverfejlesztési szolgáltató vállalatok szakértőit is, akik a közszféra számára állítanak elő termékeket és szolgáltatásokat.

FÓKUSZTÉMÁINK 2017-ben:
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Az e-ügyintézési törvény
SZEÜSZ-ök megvalósulása, hatékonysága
KÖFOP projektek tervei, céljai a jövőre nézve
Dokumentumkezelési, elektronizálási kihívások és megoldások
Tapasztalatok az ASP projekt első fázisával kapcsolatban
ASP, EKOP/ÁROP, KÖFOP
E-építésügy
A kormányhivatalok és kormányablakok fejlesztése
Központi Érkeztető Rendszer
Alkalmazásfejlesztés a közigazgatásban
Felhőszolgáltatások a közigazgatásban
Információmenedzsment és információbiztonság a közigazgatásban
A közigazgatás adatainak hasznosítása

ENKON

2 napos konferencia

2017. december

A konferencia szólni kíván a közép- és nagyvállalatok:
•
•
•
•

villamosenergia-termelő,
villamosenergia-szolgáltató,
villamosenergia-kereskedő,
villamosenergia-fogyasztó cégek szakembereihez,
a szabályozó hatóságokhoz,
• tanácsadó cégekhez és nemzetközi ügyvédi irodák szakértőihez.

FÓKUSZTÉMÁINK 2016-ban:
 Az EU villamosenergia politika jelen helyzete, jövőképe
 Stratégiaváltások az európai energiaszektorban, az energiaszektor közép és hosszú távú
trendjei Magyarországon
 Versenyjogi beavatkozás az energia szektorban: helyzetkép és trendek
 A kapcsolt erőművek helyzetének bemutatása
 Európai Unió jogalkotási folyamatai
 Konvencionális áramtermelés és kapacitáspiacok Európában
 E-mobilitás, villamos autók terjedése
 How to setup a successful project when auctioning for a renewable tariﬀ ? Lessons
learned
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RENDEZVÉNYN

I.

NEGYEDÉV

II.

NEGYEDÉV

AgiCon –
Let’s shake you up!

Adatvédelem a pénzügyi
szektorban

Azonnali fizetés

Beszerzés

Business Intelligence
Conference

Felhőmegoldások

Egészségbiztosítás

GasCon

E-közigazgatás

Kártyapiac

Járműipari Konferencia

Pénzmosás

Pharma Transport

Szoftvertesztelés
Vállalati Jogász Fórum

YNAPTÁR 2017

III.

NEGYEDÉV

IV.

NEGYEDÉV

Dokumentumkezelés

Bankszektor

Európai Uniós tőkepiaci
direktívák – MIFID/MIFIR

Biztosítás

XII. Flottamenedzsment

Cash Management

PSD II.

EnKon

Smart Conference

Fraud
Ügyfélszolgálat
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EURÓPAI UNIÓS TŐKEPIACI DIREKTÍVÁK –
MIFID/MIFIR

2017. ősz

1 napos konferencia

A konferencia szólni kíván:
• Befektetési szolgáltatók és alapkezelők
döntéshozóihoz, stratégiai vezetőihez
• Operatív vezetőkhöz, ügyvezető igazgatókhoz
• Befektetési és portfolió üzletágvezetőkhöz
• Lakossági/retail brókerekhez
• Vállalati, intézményi brókerekhez
• Compliance oﬃcerekhez, menedzserekhez

• Kockázatkezelőkhöz
• Treasury, letétkezelési, back oﬃce, informatikai fejlesztési üzletágvezetőkhöz
• Jogi tanácsadókhoz, jogi szakértőkhöz
• Kereskedelmi platformok érintett vezetőihez
• Brókercégek érintett vezetőihez

FÓKUSZTÉMÁINK 2016-ban:
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A tőkepiaci direktívák implementálásának folyamata
A direktívák hazai alkalmazása
Felkészülés banki oldalról
MIFID II és MIFIR szolgáltatói és piaci szemmel
A KKV-k finanszírozásának segítése uniós szinten

FELHŐMEGOLDÁSOK

2017. június

1 napos konferencia

A konferencia szólni kíván a nagyvállalatok, a vállalati és a közszféra:

12

• Informatikai, IT vezetőinek és
munkatársainak
• Tájékoztatási és dokumentumkezelési
vezetőinek
• Bankbiztonsági területek vezetőinek és
munkatársainak
• Információbiztonsági vezetőinek
• IT biztonsági szakembereinek

• Kockázatkezelési vezetőinek,
szakembereinek
• Operatív vezetőinek, ügyvezető
igazgatóinak
• Compliance oﬃcereinek, vezetőinek
• Compliance szakembereinek
• Jogi vezetőinek, jogtanácsosainak
• Jogi tanácsadóinak, jogi szakértőinek
• Adminisztrációs vezetőinek

SZAKMAI KONFERENCIÁK | Rendezvénynaptár 2017
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XII. FLOTTAMENEDZSMENT

1 napos konferencia

2017. szeptember

A konferencia szólni kíván a közép- és nagyvállalatok:
•
•
•
•

Beszerzési vezetőihez, munkatársaihoz
Flottaüzemeltetési szakembereihez
Pénzügyi, gazdasági vezetőihez
Flottaüzemeltető és finanszírozó
vállalatokhoz
• Márkaimportőrökhöz, márkakereskedőkhöz
• Beszerzéssel és tendereztetéssel
foglalkozó vállalatokhoz
• Biztosítótársaságokhoz

• Gumiabroncsgyártó – és forgalmazó
cégekhez
• Assistance szolgáltatást nyújtó cégekhez
• A flottakezeléshez használható szoftverforgalmazó vállalatokhoz
• Flottakövetéssel, flottabiztonsággal foglalkozó vállalatokhoz
• Töltőállomás-üzemeltető cégekhez

FÓKUSZTÉMÁINK 2016-ban:
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Elektromos autóflották töltési stratégiája
A GPS-alapú nyomkövetés jelenlegi és jövőbeni felhasználási lehetőségei
A jövő autója – A Nissan önvezető autójának koncepciója
Mercedes-Benz Intelligent Drive – Úton az autonóm autózás felé!
Innovatív üzleti szoftvermegoldás a flottakezelésben
A flottakezelés örökzöld témája: a maradványérték-számítás
Buy or lease?
Fenntartható mobilitás, fenntartható-e a mobilitás?
5+1 innovatív flottakövetési megoldás

FRAUD

2017. ősz

2 napos konferencia

A konferencia szólni kíván hazai közép- és nagyvállalatok,
valamint pénzügyi szervezetek:
• fraud/anti fraud menedzsereihez, csalásmegelőzési vezetőihez, szakembereihez,
• bankbiztonsági területek vezetőihez és
munkatársaihoz,
• információbiztonsági vezetőihez,
• IT biztonsági szakembereihez,
• compliance szakembereihez,
• bankkártya osztályok vezetőihez,

• kockázatkezelési vezetőihez, szakembereihez,
• belső ellenőrzési/internal audit vezetőihez,
• chief operation oﬃcer/operációs vezetőihez,
• e-értékesítési csatornákért, internet
bankingért felelős vezetőihez.
• IT és Cyber Security megoldásokat kínáló
beszállító és tanácsadó cégek képviselőinek

FÓKUSZTÉMÁINK 2016-ban:









Fraud és információbiztonság trendjei és jogi vonatkozásai
Drasztikusan növekvő internetes fraud, kiber fenyegetettség
Etikus hackelés & Cyber Fusion Center
Bankkártya visszaélés és geoblocking az Unióban és Magyarországon
PSD 2 új biztonsági előírásai
Személyazonosítási módszerek & Biometriai védelem
Belső banki visszaélések megelőzése, fókuszban a human firewall
Social Engineering és védekezés ellene

SZAKMAI KONFERENCIÁK | Rendezvénynaptár 2017
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GASCON

2017. június

2 napos konferencia

A konferencia szólni kíván:
• Az egyetemes szolgáltató, elosztó, földgáz-kereskedő, szervezett földgázpiaci, szállító és
rendszerirányító, tároló, PB-szolgáltató vállalatok vezérigazgatóihoz, valamint közép- és
felsővezetőihez az alábbi területeken:
– gazdaság – műszaki-üzemeltetés – stratégia – kereskedelem – pénzügy
• Gázfogyasztó vállalatok közép- és felsővezetőihez és energiapolitikai szakértőihez
• Erőművek szakembereihez
• Gázkitermeléssel foglalkozó cégek képviselőihez
• A szabályozási oldal és a hatóság érintett szakembereihez
• Az energiaszektorban tevékenykedő tanácsadó és szolgáltató cégek szakembereihez
• valamint mindazon vezetőkhöz és munkatársakhoz, akiket érintenek a szektorban zajló
változások, és tájékozódni kívánnak a gázpiac jövőjét illetően.

FÓKUSZTÉMÁINK 2016-ban:
Az állami energiapolitika: a kormányzat energiastratégiája 2020-ig
ENKSZ: Első Nemzeti Közműszolgáltató működése és jövőbeni tervei
Kihívások az integrált közmű piacon
Az adatvédelmi szabályozás jelentősége az energiapiac szereplői számára
A gáz szerepe a gépjármű-hajtásban
Portfólióátvételek, szolgáltatóváltások az egyetemes szolgáltatások piacán
Aktuális feladatok a Balancing Network Code bevezetésével kapcsolatban a Hivatal
tájékoztatásában
 Távadat-átviteli rendszer: Hivatali, KOM, és vállalati megközelítés
 Korrekciós elszámolás: Hivatali és elosztói megközelítés
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JÁRMŰIPARI KONFERENCIA

A konferencia szólni kíván:

1 napos konferencia

2017. február 28.

Járműgyártók (OEM) – Rendszerintegrátorok (TIER1) – Technológia beszállítók
(TIER2) – Alapanyaggyártók (TIER3) láncában tevékenykedő

14

•
•
•
•

ügyvezetőknek
cégvezetőknek
műszaki igazgatóknak
kereskedelmi vezetőknek

• sales vezetőknek
• fejlesztési vezetőknek
• beszerzési vezetőknek

FÓKUSZTÉMÁINK 2017-ben:
Ipar 4.0 – Ipari forradalom
Robotizáció
Hogyan vegyük fel a versenyt a Távol-Kelettel?
Az Európai Unió színterén, kitekintve az EU-USA egyezmény várható hatásaira
Beszerzés stratégiai trendek az OEM-eknél és a Tier1 beszállítóknál
Az önvezető kamion sofőrje
Termékfejlesztési kihívások, intelligens rendszerek elterjedése a nehéz haszongépjármű
hajtásláncokban.
 Toborzás-kiválasztási kihívások a járműiparban
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KÁRTYAPIAC

2017. április

2 napos konferencia

A konferencia szólni kíván a közép- és nagyvállalatok:
• bankok és pénzintézetek, szoftver- és kártyaszolgáltatók, hazai kereskedelmi cégek,
telekommunikációs cégek, közlekedési társaságok, benzinkutakat üzemeltető társaságok,
valamint tanácsadó cégek felső vezetéséhez, illetékes vezetőihez; kereskedelmi láncok,
bevásárlóközpontok, légitársaságok, közlekedési vállalatok, benzinkutak, vendéglátóés szórakoztató egységek, egészségpénztárak, cafeteria kártyások, önkormányzatok
vezetőihez, termékfejlesztési vagy termékmenedzsereihez, értékesítési- és marketing
vezetőihez, ügyfélkapcsolati menedzserekhez, kereskedelmi igazgatókhoz, kártyaelfogadóhely vezetők, terminálüzemeltetőkhöz.

VÁRHATÓ FÓKUSZTÉMÁINK 2017-ben:
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Bankkártya piacot, mobilfizetéseket érintő Uniós és hazai szabályozások
PSD 2 jogi és biztonsági kérdései
A bankrendszer új szereplői és kihívói – Fintech cégek
Bankkártya alapú szolgáltatások térnyerése nemzetközi színtéren és itthon
Digitalizáció, digitális stratégia
Mobiltárca, mobilfizetési alkalmazások – Melyik platform lesz a nyerő?
Elektronikus pénz, bitcoin és blockchain technológiák
Új authentikációs megoldások a mobil világban
A hitelkártyák piaca és kihívásai, szerepe a mai lakossági hitelezésben
Elfogadói hálózat fejlesztési tervek, innovatív elfogadói megoldások
Kártyával vagy anélkül – ATM, mobil, mPOS és társaik
Bankkártyás visszaélések régiós és hazai trendjei

PÉNZMOSÁS

2017. tavasz

1 napos konferencia

A konferencia szólni kíván a közép- és nagyvállalatok:
Hazai közép- és nagyvállalatok, valamint pénzügyi szektor
• Compliance oﬃcereihez, vezetőihez
• Compliance szakembereihez,
• Jogi vezetőihez, jogtanácsosaihoz
• Jogi tanácsadóihoz, jogi szakértőihez
• Operatív vezetőihez, ügyvezető igazgatókhoz
• Fraud/anti fraud menedzsereihez, csalásmegelőzési vezetőihez, szakembereihez,
• Bankbiztonsági területek vezetőihez és munkatársaihoz,
• Információbiztonsági vezetőihez,
• IT biztonsági szakembereihez,
• Kockázatkezelési vezetőihez, szakembereihez

SZAKMAI KONFERENCIÁK | Rendezvénynaptár 2017
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PHARMA TRANSPORT

1 napos konferencia

2017. március 7.

A konferencia szólni kíván:
• az ellátási lánc menedzsmenttel foglalkozó vállalati szakemberekhez, minőségbiztosítókhoz,
logisztikai, beszerzési és termelési vezetőkhöz, és a gyógyszerlogisztikai folyamatokban
résztvevő szakemberekhez. Valamint mindazon szakemberekhez, akiket érintenek a szektorban zajló változások, és tájékozódni kívánnak a gyógyszerlogisztika jövőjét illetően.
• Gyógyszergyártók és forgalmazók (állat és humán gyógyászat is + biotechnológia)
• Minőségügy, minőségbiztosítás, minőségirányítás; Qualified person, GMP
• Supply Chain/distribution chain/logisztika/raktározás
• Regulatory Aﬀairs; Validálás, törzskönyvezéslogisztikai vezetők; Supply chain vezetők
• Készletgazdálkodási vezetők; Beszerzési vezetők; Raktározási szakemberek

FÓKUSZTÉMÁINK 2017-ben:
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Transport szolgáltatók – a szállítmányozás kihívásai a gyógyszeriparban
EKÁER – 2016. november 15-től bevezetett fejlesztések eredményei, tapasztalatai
GMDP és az aktuális inspekciók, megbízói auditok
Hőmérséklet-érzékeny termékek szállítása
Gyógyszerhamisítás és az ellenlépések a Delegated Act 2016/161 tükrében
Gyógyszerszállító járművek – innovatív technológia és modernizáció
Harmadik országokban gyártott és az EEA-ban felszabadított készítmények
Parallel import és export
Hogyan lehet legkönnyebben megfelelni a minőségbiztosítási előírásoknak?

PSD II.

•
•
•
•

pénzforgalmi vezetőihez, szakértőihez
bankkártya termék és operációs vezetőihez, szakértőihez
fizetési szolgáltatások vezetőihez
IT biztonsági szakembereihez

2017. ősz

1 napos konferencia

A konferencia szólni kíván a bankok és hitelintézetek:

16
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SMART CONFERENCE

2017. ősz

2 napos konferencia

A konferencia szólni kíván a közepes és nagyvállalatok, a vállalati
és a közszféra:
• energiakereskedőihez, energiaelosztóihoz,
távhőszolgáltatók, vízművek, erőművek,
valamint a fogyasztói oldal méréssel,
hálózatüzemeltetéssel, smart rendszerrel,
technológiával foglalkozó szakembereihez.
• mérőgyártó/forgalmazó cégek,
• távközlési információs cégek,
• informatikai megoldást szállító cégek

• tanácsadó és szolgáltató cégek, és további
beszállító cégek szakembereihez.
• közigazgatási intézmények vezetőihez
• közműszolgáltató cégek vezetőihez
• valamint mindazon szakemberekhez,
akiket érintenek a szektorban zajló
változások, és tájékozódni kívánnak
a smart metering, smart grids jövőjét
illetően

FÓKUSZTÉMÁINK 2016-ban:
 Nemzetközi és hazai energetikai trendek, szabályozási környezet
 Adatvédelmi kérdések és megoldások az okos méréssel együtt járó adatkezeléssel
összefüggésben
 Nemzetközi kitekintés- Smart grids development UK
 Smart Metering – Intelligens fogyasztásmérés a vízszolgáltatásban
 A Nissan e-mobilitás víziója
 M2M – Miért és hogyan érdemes a vállalat energiafelhasználását optimalizálni?
 Smart Cities – Intelligens városfejlesztési mintaprojektek
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SZOFTVERTESZTELÉS

2017. május

2 napos konferencia

A konferencia szólni kíván a közép- és nagyvállalatok:
•
•
•
•
•
•

szoftvertesztelőinek
tesztmenedzsereinek
tesztkoordinátorainak
tesztelési vezetőinek
szoftvertervező és szoftverfejlesztőinek
rendszertesztelőinek

•
•
•
•
•
•

tesztmérnökeinek
IT igazgatóinak, vezetőinek
IT projektvezetőinek
IT fejlesztési vezetőinek
menedzsereinek
informatikai szakembereinek

FÓKUSZTÉMÁINK 2016-ban:









Kihívások és trendek a tesztelésben, valamint az ezekhez tartozó képzési rendszerek
Agilis Monitorozás - A legféltettebb titkaim
Minőség minősége – avagy a tesztelési KPI-ok
A tesztelési folyamatok mérése és fejlesztése
Napi deployment Continous Delivery környezetben
Autóipari tesztelés a Nissan szemszögéből
„A tesztelés, ahogy eddig ismertük, halott”
Biztonsági tesztelés folyamata
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

2017. ősz

1 napos konferencia

A konferencia szólni kíván:
• Ügyfélszolgálati vezetőkhöz/igazgatókhoz
• Ügyfélkapcsolati vezetőkhöz, menedzserekhez
• Front oﬃce vezetőkhöz
• Call Center/Contact center vezetőkhöz
• CRM vezetőkhöz, szakértőkhöz
• SSC vezetőkhöz

• HR igazgatókhoz, szakemberekhez
• Rendezvényünkön szívesen látjuk az
ügyfélszolgálat, valamint az ügyfélkapcsolattal foglalkozó szakemberek munkáját
támogató tanácsadó, informatikai tanácsadó vállalatok képviselőit is.

KORÁBBI FÓKUSZTÉMÁINK:
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Új technológiák az ügyfélkiszolgálás szolgálatában
Ügyfélszolgálatok fejlesztési lehetőségei
Álláskeresés vagy munkaadó választás? Mi változott a toborzási piacon?
ÜgyfélSZOLGÁLAT és konfliktuskezelés közösségi média felületeken
Működésfejlesztés, Vállalati Architektúra
Milyen, nem anyagi juttatásokkal javítható a vállalati hangulat, a dolgozói elégedettség?
Big Data: Inkább adat, vagy inkább analitika?

VÁLLALATI JOGÁSZ FÓRUM

2017. április

1 napos konferencia

A konferencia szólni kíván a vállalatok:
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•
•
•
•
•

Jogi vezetőihez, jogtanácsosaihoz
Compliance vezetőihez
A fogyasztóvédelemért felelős szakembereihez
Adatvédelemmel, adatbiztonsággal foglalkozó munkatársaihoz
Minden olyan munkatárshoz, akik a szabályozási változások vállalaton belüli
bevezetéséért, implementálásáért felelősek
• valamint a vállalati ügyfelekkel rendelkező ügyvédi irodákhoz.

FÓKUSZTÉMÁINK 2016-ban:
 Módosítás után az új Ptk.
 Az Európai Unió új adatvédelmi rendelete
 Beérkező vállalati dokumentumok érzékeny adatainak kiszervezett feldolgozása
intelligens technológiával
 Az új polgári perrendtartás
 Az új Közbeszerzési törvény első tapasztalatai
 A hajnali rajtaütések gyakorlata
 Kartellekkel kapcsolatos fejlemények a GVH gyakorlatában
 Az új elektronikus bírósági eljárási rendszer
 Az ÁSZF-ekkel kapcsolatos kihívások a vállalatok szemszögéből
 A vállalati jogtanácsosok szerepe az üzleti döntések előkészítésében, támogatásában
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Felmerülő kérdéseivel, egyedi elképzeléseivel
forduljon hozzánk bizalommal!
Állunk szíves rendelkezésére alábbi
elérhetőségeink egyikén:

HEMEDER Adrienn
Sales Manager

KÁDI-MÓROCZ Beatrix
Sales Manager

IIR MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 1 459 7325
Mobil: +36 70 703 5274
E-mail: adrienn.hemeder@iir-hungary.hu

IIR MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 1 459 7308
Mobil: +36 70 408 2162
E-mail: beatrix.morocz@iir-hungary.hu

IIR

IIR Magyarország – H-1134 Budapest, Rózsafa utca 13-17.
IIR Lounge – H-1134 Budapest, Kassák Lajos utca 50/A
Web: www.iir-hungary.hu
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