
Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt, az Ön által delegált munkatársait 
és az Ön által meghívott üzleti partnereit a 

2014. december 4-én 
Nagypáli község Innovációs Központjában 

megrendezésre kerülő 

Ön és az iCC 
Itt és Most a Fenntarthatóságért 1.0 Konferenciára.

MEGHÍVÓ

A konferencia példaértékű gyakorlatokat mutat be Zala megyében
fenntarthatóság témában és ezáltal biztosít eszközrendszert a résztvevők 
számára saját fenntarthatósági törekvéseik megvalósításhoz. Az előadások 
során fókuszálunk a programok által elérhető gazdasági előnyökre is.

Legyen vendégünk egy pompás Zalai ebédre, érezze magát otthon Nagypáliban!

7 OK
AMIÉRT 
ÉRDEMES 
ELJÖNNIE

1   Jó példát láthat a fenntartható életvitelre Nagypáliban a Csodafaluként  
      emlegetett községben 

2  Jó példát hallhat fenntartható vállalati működésről a KNAUF INSULATION  
      Vállalat prezentációjában.

3  Megismerheti a Zöld Kampusz több mint félmilliárd Ft-os támogatásból
      megvalósult fenntartható intézményüzemeltetési programját a BGF GKZ
      előadásából 

4  Használható receptet kap saját vállalata fenntarthatósági gyakorlatának      
      kialakításával kapcsolatban az iCC bemutatóján

5  Megtudhatja, hogy milyen hasznot hoz Önnek a közösségi környezettudatos  
      programok támogatása – az eseménymarketing

6  Kipróbálhat egy hibrid- elektromos autót 

7  Élvezheti a kíváló Zalai gasztronómiát

A részvételi díj összege 22.500 Ft + áfa/fő,

mely fizetőeszközként használható kupon formájában a Carbon Online Kft 
bármely szolgáltatásának igénybe vételekor a rendezvény napjától számított
3 hónapon belüli felhasználás esetén. 

A helyek száma korlátozott, összesen 70 fő részére tudjuk biztosítani a 
részvételt, ezért kérem, hogy amennyiben elfogadja meghívásunkat, 
részvételi szándékát szíveskedjék jelezni  a szaboedit@sales.youandicc.com
email címen létszám megjelöléssel. A részvételi díjat november 30-ig
kérjük átutalni díjbekérő alapján. Lemondást szintén 2014. november 30-ig 
tudunk elfogadni.



KIHÍVÁS Díjazzuk a beszállítói láncokat! Hívja meg valamely vevőjét vagy szállítóját. 
A rendezvényen megjelenő leghosszabb lánc valamennyi tagja ajándékkal 
térhet haza.

Tisztelettel:

Szabó Edit
Rendezvényszervező főmunkatárs
Carbon Online Kft
http://carbononline.co
www.youandicc.com
Tel: 20 967 9220

PROGRAM 9:00 – 9:30  
  
9:30 – 10:10   
 

10:10 – 10:50  

10:50 – 11:30  

11:30 – 12:30 

12:30 – 13:10  

13:10 – 13:50 

13:50 – 14:30

14:30 – 

Regisztráció

Megnyitó A konferenciát megnyitja Köcse Tibor, Nagypáli 
polgármestere
Miért éppen Nagypáli? A falu  történetének ismertetése

Globális és lokális problémák és megoldások a Föld
élhetőségének ügyében – témaindító prezentáció 
(előadó Varga Virág az iCC Brand megalapítója) 

Élenjáró vállalati gyakorlat a fenntarthatóságban Knauf 
Insulation Kft (előadó: Smalekker Róbert gyárigazgató)

Ebédszünet, mely során tradícionális Zalai terítékkel 
kedveskedünk és helyi borokat kínálunk

Eseménymarketing – fenntarthatósági rendezvény-
program - hatékony kommunikációs eszköz az Ön
vállalkozásának promótálása érdekében (előadó: Szabó 
Edit az iCC Főmunkatársa)

BGF GKZ – a Zöld Kampusz bemutatkozik – Zöld 
lépések a jövőért - egy társadalmilag felelős projekt és
annak hatásai (előadó: Balázsné dr. Lendvai
Marietta és Lambertné Katona Mónika)

Megújuló energiaforrások – Szélgenerátor, nagy méretű 
napelem rendszerek bemutatása (előadó: Rampasek 
László, a Windtanoo és Suntanoo rendszer megálmo-
dója)

Szabad program, beszélgetés, kapcsolatépítés, elektro-
mos autó tesztvezetés, Falu megtekintése.


