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FLOTTAMENEDZSMENT 2014 SZEPTEMBER 17.

830 Érkezés, regisztráció, 
  welcome kávészünet

900 Köszönto”

Lévai Gábor, főtitkár, Magyar 
Lízingszövetség

A nap elnöke: Erdélyi Péter, ügyvezető 
elnök, Magyar Gépjárműimportőrök 

Egyesülete

910 Szakmai törekvések a 
  legális vállalkozások piaci 
  versenyképességének 
  helyreállítására
 Hogyan alakult az európai és magyar piac a válságtól-

 napjainkig?
 Melyek az Egyesület törekvései a legális szakma érdekében?
 Mik a jövőre vonatkozó elképzeléseink?
 Zárásként: néhány gondolat az importőrök és a flotta-

 kezelők közötti üzleti kapcsolatról

Előadó: Erdélyi Péter, ügyvezető elnök, 
Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete

935 Lízingelés vagy saját flotta?
  kerekasztal-beszélgetés
 Vásárolni vagy lízingelni? Melyik éri meg inkább? Mi a 

 cégek gyakorlata? 

 Hogyan érdemes kiválasztani a lízinglehetőségeket? Mi 
 a döntő? Az ár, az üzemeltetési költség? Milyen más 
 szempontok vannak még?

 Hogyan tartsa kordában a flottakezelőket és versenyez-
 tesse őket?

 Milyen gyakran pályáztasson és ilyenkor milyen szem-
 pontokat vegyen figyelembe? 

 Saját flottát szeretnének? Trükkök és rafinériák a be-
 szerzéshez.

 Saját flotta esetén érdemes-e kiszerveznie a szervizt és 
 az üzemeltetést?

 Kitekintés: hogyan oldják meg a flottakezelést nemzet-
 közi szinten?

 A flottamenedzsment jövőképe.

Moderátor: Lévai Gábor, főtitkár, 
Magyar Lízingszövetség

Résztvevők: Farkas Gábor, 
országos fl ottamenedzser, 

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
További beszélgetőpartnerek felkérése folyamatban.

1010 Hogyan támogatja az 
  operatív lízing a kiszervezési 
  stratégiákat?
 Az operatív lízing a magyar piacon 
 Értékteremtés a kiválasztástól a gépjármű leadásáig 
 A kiszervezés lehetőségei, fokozatai 
 Támogató eszközök és megoldások

Előadó: Pesti Tímea, kereskedelmi 
igazgató, LeasePlan Hungária Zrt.

1035 Open Corner és networking 
   egy finom kávé mellett
OPEN CORNER – Interaktív mini work-
shopok aktuális flottamenedzsmentet érin-
tő témákról, melyek a szakmai igényfelmé-
rés során és résztvevőink visszajelzései 
alapján körvonalazódtak. Minden témát 
szakértő témavezető segítségével dolgoz-
hatnak fel az érdeklődők kisebb csoportok-
ban, kötetlen beszélgetések keretein belül.

innovációk az autóban
Témavezető: Szécsényi Gábor, 

főszerkesztő, Az Autó

könyveléstechnikai problémák, 
az ÁFA visszaigénylés leheto” ségei

Témavezető: Nagy Norbert, ügyve-
zető igazgató – regisztrált okleveles 
forgalmi és nemzetközi adószakértő 

ügyvezető, Global Tax-Offi ce Kft.

a lízingszerzo” dés alapveto”  
szabályai
Előadó: Dr. Györgyi Dóra, jogtaná-

csos, a Magyar Lízingszövetség 
Oktatási Bizottságának és „új Ptk.” 

munkacsoportjának a vezetője

1120 Költségoptimalizálás fejlett 
  kártyakontroll és mino” ségi 
  üzemanyagok segítségével

Előadó: Bertalan Miklós,  Field 
Based Account Manager, 

Shell Hungary Zrt.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Papp Martina
 +36 1 459 7326 +36 70 419 8623  +36 1 459 7301

martina.papp@iir-hungary.hu

fax +36 1 459 7301



1145 Üzemeltetést támogató mu” sza-
  ki fejlesztések az autóiparban

Előadó: Dalos Attila, fl ottaértékesítési 
Igazgató, Ford Magyarország

1210 Finanszírozási forma 
  kiválasztása
 Milyen finanszírozási megoldások közül választhat cégem?
 Melyik a kifizetődőbb? A zárt vagy operatív finanszíro-

 zási forma? 
 Milyen kockázatokat kell vállalni a finanszírozási idő 

 végeztével?
 A cég pénzügyi mérlegét alapul véve a nyíltvégű pénz-

 ügyi lízing vagy az operatív lízing a jobb megoldás? 
 Melyek az euro és forint alapú finanszírozás 

 örömei és bánatai?

Előadó: Prókay István, beszerzési 
vezető, Borsodi Sörgyár Kft.

1235 Mercedes connect me – 
  a kapu ami átvezet a jármu” -
  vek új korszakába
 Mercedes-Benz segélyhívó rendszer
 Alapszolgáltatások
 Remote on-line szolgáltatások
 Live Traffic information

Előadó: Molnár Tamás, fl ottaértékesí-
tési menedzser-Mercedes Benz sze-

mélyautó, Mercedes-Benz Hungária Kft.

1300 E-útdíj, az elmúlt év 
  tapasztalatai

Előadó: Farkas Károly, operatív 
igazgató, i-Cell Kft.

1325 Ebédszünet

1430 Tesztvezetés

1500 Hogyan lehet hatékonyabban 
  menedzselni a flotta 
  mu” ködését és mivel lehet a 
  költségeket megfogni?
 Hosszú távon mi a kifizetődőbb: mekkora motorkapa-

 citás az optimális? Dízeles vagy benzines? Hogyan lehet 
 üzemanyagot spórolni? 

 Milyen beszerzési lehetőségek vannak, mi éri meg jobban? 
 Hogyan lehet költséghatékonyan vásárolni az alkat-

 részeket, az üzemanyagot, valamint a fenntartáshoz 
 szükséges eszközöket? 

 Hogyan harmonizálható a presztízs és a költséghaté-
 konyság kérdése?

Előadó: Makkai F. Gergely, fl ottamene-
dzser, Egis Gyógyszergyár Zrt.

1525 A szerviz szolgáltatások 
  kontrollja
 Hogyan kövesse hatékonyan a lízingcégek szervízszol-

 gáltatásait? 
 Milyen szempontokat kell figyelembe vennie a bérlőnek 

 a szerviz koncepció kialakításánál?
 Mire vagy milyen tényezőkre kell figyelni az autók át-

 vételekor, hogy megelőzhesse a későbbi szervizelési 
 problémákból adódó vitákat?

 Szervizkontroll. Hogyan lehet a szervizeket, javításokat 
 ellenőrizni? Milyen elszámolási lehetőségek vannak? 

 Hogyan lehetne a közös együttműködés színvonalát 
 növelni és így költséghatékonyabbnak lenni? 

 A márka- vagy a független szerviz? Pozitív és negatív 
 oldalak.

 Segélyszolgálat: milyen bővített szolgáltatást, kiter-
 jesztett garanciát érdemes igénybe vennie?

Előadó: Kiss Lajos, fl otta koordinátor, 
MO-LA TAN Tanácsadó Kft.

1550  Élménybeszámoló 
   Bús Edinától

1605 Networking 
  egy finom kávé mellett

1635  A flottakezelo”  és
   a bérlo”  közötti elszámolás 
   kritériumai
 A garanciális elszámolások nehézségei: hogyan tisz-

 tázza, hogy mi számít bele és mi nem? Ki fizeti a szám-
 lát?

 Az egyedi elszámolás buktatói: milyen költségeket 
 tartalmaz a havidíj?

 Hogyan ellenőrizhető a számlázás a bérlő oldaláról? 
 Hogyan figyelhető, hogy volt-e túlszámlázás? A költség 
 ellenőrzés és a validálás? 

 Az autócsere lehetősége és ezek lekezelése hogyan 
 zajlik?

 Hogyan érdemes lezárnia az elszámolási problémákat?

 Miként lehetne egységesíteni a flottakezelők elszámo-
 lási kritériumrendszerét az autók használtpiaci érté-
 kének egyszerűbb meghatározása végett?

Előadó: Faragó György, 
fl ottamenedzser, ThyssenKrupp 

Ferroglobus Zrt.

1700 Élményprogramok 
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Kiemelt együttmu” ködo”  
partnerünk

További együttmu” ködo”  
partnereink

Médiapartnerünk

Csapjunk a lovak közé!
A fogathajtók a bójákból felállított kapuk 

között manőverezve tehetik próbára ügyes-

ségüket és gyorsaságukat ügyelve arra, hogy 

a bójákra helyezett labdák ne essenek le. 

A fogatokon segédhajtóként Szegedi Gábor 

fogathajtó világbajnok és kollégái segítik a 

versenyzést.

Száguldjon 
Bús Edinával!

Bús Edina 2006-ban ült először autóverseny-

zőként a volán mögé. Kétszeres Lotus Ladies 

Cup győztesként 2013-ban több lépcsőt 

lépve egy jóval magasabb kategóriában, a 

nagy túraautók versenyében állt rajthoz. 

Idén már nemzetközi porondon a Seat Leon 

Eurocap mezőnyében méretteti meg magát. 

Élményeit és tapasztalatait egy rövid beszá-

moló keretében osztja meg vendégeinkkel. 

Lóero” k másként – 
autótesztelés

Az Együttműködő Partnereink által felaján-

lott legújabb fl otta-autók tesztelése.

Résztvevőink a Lovaspark területén, egy 

erre a célre elkülönített pályán és a kör-

nyező utakon tehetik próbára a kiállított 

fl otta-modelleket! 

SZPONZORÁCIÓ ÉS KIÁLLÍTÁS
Szép Szilvia, Head of Sales

 +36 1 459 7317 +36 70 408 2162  +36 1 459 7301

szilvia.szep@iir-hungary.hu

FLOTTAMENEDZSMENT 2014 SZEPTEMBER 17.

www.iir-hungary.hu



Flottamenedzsment 2014
szeptember 17.

Lázár Lovaspark, Domonyvölgy
CI4003

1. RÉSZTVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

A RÉSZVÉTELT ENGEDÉLYEZŐ/ELRENDELÕ SZEMÉLY
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

ADMINISZTRATÍV KAPCSOLATTARTÓ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

HELYETTESÍTŐ SZEMÉLY3

Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Aláírás2

2. RÉSZTVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

3. RÉSZTVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

SZÁMLÁZÁSI CÍM
Cégnév

Irányítószám Helység
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Flottamenedzsment 2014
2014. szeptember 17.

KEDVEZMÉNYES ÁR 2 FŐRE ÁR 1 FŐRE

249.000 Ft 149.000 Ft

fl ottával/autóparkkal rendelkező közép-és nagyvállalatok képviselői számára 149.000 Ft 79.000 Ft

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó 

összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

CSOPORTOS KEDVEZMÉNY
              Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.                        Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 

20% kedvezményt kap.                               4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat! +36 1 459 7334

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást 

és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a 

rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befi zetése cégünkhöz 3 munkanappal a 

rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt 

a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén 

a költségviselő késedelmi pótlék fi zetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 

Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2 

héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 

munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő 

részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szük-

sége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon 

tovább tájékozódhat. 

VAN MÉG KÉRDÉSE?

Ügyfélszolgálat Takács Tünde +36 1 459 7300

Koncepció Papp Martina +36 1 459 7326 

Szponzoráció Szép Szilvia +36 1 459 7317

Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334

1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e 

 csatornákon is kapjon tájékoztatást.

2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.

3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

www.iir-hungary.hu conference@iir-hungary.hufax +36 1 459 7301


