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Több mint 1000 szakemberrel találkozhatsz a rendezvényen, és cserél-
hetsz tapasztalatot velük. Új termékeket, technológiákat, alkalmazási 
fogásokat ismerhetsz meg, s bónuszként arról is kapsz ismereteket, 
hogy mit tehetsz a nagyobb bevétel érdekében.

   Szeretnél egy sikeres, szakmájára büszke közösség tagja lenni?

Regisztrálj és jelentkezz a rendezvényre:
www. szakemberkozosseg.hu



I. OrszágOs ÉpítőIpArI szAkember tAlálkOzó

Öt év múlva nem 
lesz, aki felépítse a 
házakat
adataink alapján az építő-
ipari vállalkozók 70 %-a 
szenved attól, hogy megfe-
lelő szakembert találjon

Kedves Szakember Barátom!

Engedd meg, hogy mielőtt ezt a témát to-
vább folytatnám, beszéljünk egy kicsit rólad. 
Voltál Te már úgy, hogy nem kaptad meg az 
elismerést, ami szerinted neked és a szak-
mádnak járna?
Én nagyon sok szakemberrel készítettem 
interjút, beszéltem, tárgyaltam velük, és  azt 
tapasztaltam, hogy több mint 70%-ban for-
dul elő az, hogy a szakemberek úgy érzik, 
hogy nincsenek igazán megbecsülve sem 
ők, sem a munkájuk. Ezek után tettem fel 
magamnak a kérdést, hogy ki más érdemel-
né meg az elismerést, hogy ha nem éppen 
az építési szakemberek, akiktől olyan sok 
minden függ az életünkben?
Belegondoltam, hogy ha Te nem építesz 
házat, ha Te nem készítesz burkolatot, vagy 
nem szerelsz csövet, ha nem készülnek el 
azok az épületek, amiket Ti létrehoztok, 
akkor hol laknánk? Hol dolgoznánk? Hova 
járnánk étterembe? Hova mennénk moziba? 
Ha nem lennétek Ti, azt hiszem, nagyon ne-
héz helyzetbe kerülnénk.
A probléma ott van, hogy ezt a társadalom-

ban az emberek nem így érzékelik. Pedig 
tudniuk kell, hogy mennyire fontos az, amit 
Te létrehozol.
Úgy döntöttem a Mapei Kft.-vel közösen, 
hogy ha Te segítesz nekem, akkor mi is se-
gítünk neked abban, hogy ezt a társadalmi 
elismerést, sőt anyagi elismerést, közösen 
minél magasabb szintre emeljük. Csak Veled 
közösen tudjuk ezt megtenni.
Célul tűztem ki magamnak és a cégnek, 
hogy segítünk nektek, szakembereknek, 
sokkal nagyobb elismerést és megbecsülést 
kivívni. Hogyan? A továbbiakban elmondom. 
Meggyőződésem, hogy ha nagyobb elisme-
rése lesz a szakmának, nagyobb megbecsü-
lése lesz egy szakembernek a társadalom, 
az emberek, a politikusok részéről, akkor 
ez azt is jelenti majd, hogy minden szak-
ember jobb megélhetéshez is jut. Így a fia-
talok körében népszerűbb lesz az építőipari 
szakmunka, és többen választják majd ezt a 
hivatást. És most elérkeztünk oda, amiről a 
címben szó van.
Sajnos az utóbbi 8-10 évben egyre keve-
sebben választják hivatásuknak az építőipari 
szakmunkát.  Ez oda vezetett már, hogy ma 

Magyarországon a szakemberhiány, még-
pedig leginkább az építőipari szakemberek 
hiánya kiemelkedően nagy. Sok esetben 
nagyon nehéz olyan szakembert találni, aki  
jó minőségben és határidőre elvégzi az adott  
munkát. Jelenleg már nem csak az építtetők 
küzdenek ezzel, hanem a generálkivitelezők 
és azok a vállalkozók is, akik alvállalkozót 
keresnek. Mi szeretnénk tenni a szakember 
hiány ellen.
Az első lépés törvényszerűen az, hogy a 
meglévő körön belül kell  rendet tenni. Ez 
azt jelenti, hogy csak akkor tudjuk közö-
sen csökkenteni a szakemberhiányt, illetve 
növelni a szakmunka megbecsültségét, ha 
előbb a szakmunka és a szakmai vállalkozá-
sok helyzetén javítunk.
Hogyan tudjuk ezt megtenni?
Az álatalunk megrendezett I. Országos Épí-
tőipari Szakember Találkozónak több célja is 
van, de az egyik fő üzenete éppen az lesz, és 
arról fogunk egy kicsit beszélni Veled, hogy 
mit tehetünk közösen annak érdekében, 
hogy a szakmunka elismertebb, az eredmé-
nye sokkal-sokkal-sokkal magasabb szintű 
legyen, és sokkal-sokkal-sokkal nagyobb 

www.szakemberkozosseg.hu
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elismerést kapjon a társadalom részéről, va-
lamint a beruházók részéről mint eddig.
A találkozón legalább 1000 szakembert vá-
runk. Mire számíts még? Miért fontos, hogy 
ott legyél? Rengeteg tapasztalat gyűjtésre 
és cserére lesz lehetőség. Legalább  999 
másik szakemberrel fogsz találkozni, nagyon 
nagy tudásra tehetsz szert egy nap alatt, és 
te is adhatsz tudást más embereknek. Óriási 
dolog ez. Te egy kiváló szakember vagy, aki 
szívét-lelkét kiteszi azért, hogy amit alkot 
az tökéletes, hosszú távon működőképes 
legyen, és a megrendelő vágyait kielégítse. 
Ha van valami, amit csak te tudsz, ami csak 
a te tudásod, akár szakmai, akár bármilyen 
más téren, s ezt a találkozón meg is osztod 
másokkal, akkor ezzel egy nagyon nagy lé-
pést teszünk előre. Hiszen a többi kivitelező a 
tőled kapott tudásnak köszönhetően szintén 
a szakma megbecsülését növeli majd. Ott 
a helyed ezen a találkozón. A 30 szakmai 
kiállító és a meghívott előadók szintén ott 
lesznek, s természetesen mi a Mapei is ott 
leszünk.
Számos újdonsággal fogsz találkozni, új 
termékekkel, új műszaki megoldásokkal, 
amiket eddig nem láttál sehol. A gyártók és 
forgalmazók standjai a legkorszerűbb felsze-
relésekkel, szerszámokkal, kiegészítő esz-
közökkel és technológiákkal várnak, továbbá 
egyedi ajánlatokkal, játékokkal lepnek majd 
meg téged. Szerszámok, gépek bemutatóit 
láthatod majd, munkaruha, autók ismerteté-
sén vehetsz részt, olyan dolgokról informá-
lódhatsz egy helyen, ami hatalmas utána-
járást igényel egyébként.  Ezen kívül egyedi 
ajánlatokkal és nagy kedvezményekkel élve, 
be is szerezheted mindazt, amire szükséged 
van. Ilyen előnyös feltételeket máshol nehe-
zen  találsz, csak itt kínálják őket a kiállítók, 
ezen a találkozón. Remélem, látod, hogy mi-
ért olyan fontos, hogy ott legyél? 
Ha vannak gondjaid az életben, a cégedben, 

ha vállalkozóként vagy, alkalmazott munka-
társként, nehezen megoldható problémák 
állnak előtted, amelyknek talán még anyagi 
vonzata is van, és szeretnél változtatni, akkor 
mindenképpen ott van a helyed ezen a Szak-
ember Találkozón. Miért?
Mert a találkozón egy további újdonságban 
is részed lehet.  Ott indítunk el egy egyedi 
mozgalmat: a Magyar Építőipari Szakembe-
rek Közösségét.

A cél az, hogy azokat az akadályokat, amik 
a szakemberek előtt állnak az életben, akár 
anyagi, akár bármilyen más akadály, köny-
nyebben le tudják győzni, és így sokkal 
magasabb életszínvonalat tudjanak megte-
remteni maguknak és a családjuknak. Ha 
számodra fontos a családod – márpedig 
miért ne lenne fontos -, és azt akarod, hogy 
szakmailag, emberileg és akár anyagilag is 
fejlődj, előrelépj, akkor mindenképpen ott a 
helyed a Szakember Találkozón. Mert csak 
itt lesz lehetőséged arra, hogy a közösség 
tagjává válj, az új közösség része legyél, és 
ezzel megkapd és élvezd azokat a szolgálta-
tásokat, amelyek eredményeként óriásit fog 
fordulni az életed.
Csak akkor tudok, tudunk neked segíteni, 
ha te is akarod, hogy segítsünk. Ezért azt 
kérem tőled, hogy gyere el az I. Országos 
Építőipari Szakember Találkozóra, ismerd 
meg az új közösséget, és lépj be ebbe a 
közösségbe, ami Érted és Veled jöhet csak 
létre. A zászlónkra tűztük, hogy népszerűsít-
jük a szakmát, a szakmunkát. Ez egy hosszú 
távú mozgalom lesz. Szeretnél benne részt 
venni? Gyere el!
Menj fel a www.szakemberkozosseg.hu ol-
dalra, regisztrálj, jelentekezz és fizesd be a 
2000 Ft-ot. Ezt követően a Szakember Ta-
lálkozón a kedvezmények mellett, kapsz egy 
5000 forintos kupont, amit ott a helyszínen 
fel tudsz használni a különböző eszközök, 
szerszámok, termékek vásárlására.
Az életed, a családod élete, a gyerekeid 
élete nagy mértékben javulni fog, ha eljössz, 
és élsz a lehetőségekkel, amit kínálunk, és 
felhasználod mindazt, amihez hozzájuthatsz 
ezen a találkozón.
Várlak téged sok szeretettel. Találkozunk 
2016. június 11-én a Lurdy házban. 

Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője

Hogyan tudunk a szak-
mának, szakmunkának 
nagyobb megbecsülést 
szerezni együtt, közö-

sen Veled?
Erre adjuk meg a 

választ 2016. június 
11-én. Az első Országos 
Építőipari Szakember 

Találkozón, amit a Lurdy 
Házban rendezünk. 

A Magyar Építőipari 
Szakemberek Közösség-

be belépve, a szolgál-
tatásokat igénybevéve 
csökkentheted a céges 
és személyes költsége-
idet,  valamint vállalko-
zóként növelni tudod a 
bevételeidet.  A közös-
ségnek egyetlen célja 
van: segíteni a szak-

embereket abban, hogy 
jobban érvényesüljenek 

az életben.
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kIemelt tArtAlOm

Ha igen, gyere el az I. Országos Építőipari Szakember Találko-
zóra és vegyél részt Markovich Béla, a Mapei Kft. vezetőjének 
előadásán. Béla és az egész Mapei célul tűzte ki, hogy minden 
munkájára büszke és jól dolgozó szakembernek segít, hogy elérje 
a biztonságot és a jólétet. Az előadáson megtudhatod, hogy mi-
lyen egyedi mozgalmat hoz létre a Mapei Kft. a szakemberek se-
gítségével. Meghallgathatod azt is, hogy hány eszközzel, milyen 
lehetőségekkel lesz képes az összefogás segíteni abban, hogy a 
szakemberek jobban érvényesüljenek a munkában és az életben. 
Megismerheted a Szakember Találkozón megszülető Magyar 
Építőipari Szakemberek Közösségét, melynek legfontosabb céljai 
a szakmunka és a szakemberek presztízsének, támogatottság-
nak növelése, és az, hogy akár vállalkozó vagy, akár alkalmazott 
munkatárs, kézzel fogható, konkrét és folyamatos támogatásban 
részesülj a mindennapjaidban.

Béla beszámol az előadásán arról, hogy milyen eredményt hoztak a Mapei Kft. felmérései a szak-
ember vállalkozók helyzetéről. Tudjuk, hogy magasak a költségek, nehéz a bevételt úgy beosztani, 
hogy a fejlesztésekre is jusson, és sokaknak az sem könnyű, hogy a munkájuk értékének megfe-
lelően érvényesítsék érdekeiket a piacon. Ezekről és más hasonlóan égető kérdésekről, valamint 
azok megoldási lehetőségeiről lesz szó a Mapei Kft. vezetőjének előadásán. 

Több pénzT és időT szereTnél a 
szereTTeidre szánni?
Meg akarod Tudni, hogy hogyan érheTed el?

Hogyan regisztrálj és jelentkezz az I. Országos Építőipari Szak-
ember Találkozóra?

Menj fel a www.szakemberkozosseg.hu honlapra. Ott regisztálj és jelentkezz, 
majd vásárolj jegyet online. Amennyiben a jegyet nem online szeretnéd megvenni, 
úgy a www.jegy.hu honlapról válaszd ki a hozzád legközelebbi jegypontot, és ott 
szerezd be a jegyedet.
A jegy ára 2000 Ft + Áfa. A jegyért automatikusan jár neked az 5000 Ft-os kupon, 
amit a Szakember Találkozó helyszínén vásárlásra fordíthatsz.
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Boér Jenő, a Boér Trade 
Kft. tulajdonosa:
Arra számítok, hogy sok szakemberrel 
és vállalkozóval ismerkedek meg a talál-
kozón. Nagyon fontosnak tartom a kap-
csolatokat, a kapcsolaterősítést. Hátha 
találok olyan szakembereket, akikkel tu-
dunk együtt dolgozni. Vagy olyat, akinek 
munkát tudok adni, vagy vállalkozót, aki-
vel kölcsönösen együtt tudunk működni. 
Új anyagokat, megoldásokat, sőt talán 
szakmákat is megismerhetek majd. Ezért 
mindenképp szeretnék ott lenni.

Mányoki János, építmény 
szigetelő:
Az internetről tudom, illetve a Mapei 
Kft.-től érkező hírlevelekből, hogy lesz a 
Szakember Találkozó. Nagyon jónak talá-
lom ezt a rendezvényt, mert végül is ilyen 
még soha korábban nem volt. A magyar 
építőipar pont olyan helyzetben van, hogy 
egy ilyen találkozóra van mindenképpen 
szüksége. Szerintem, akik úgy érzik, hogy 
van bennük annyi spiritusz, hogy jó mun-
kát végezzenek, és elvárják, hogy ezért 
tisztességes pénzt is kapjanak, azoknak 
nyilván meg is kell mindent tenniük azért, 
hogy megtalálják az ehhez vezető utat. Na 
most, ha sok ilyen ember szakma szere-
tetből, előbbre jutási vágyból összedugja 
a fejét, abból nagyon jó dolog fog kisül-
ni. Ezen felül, ha a támogató cégek még 
áldozni is tudnak erre, szerintem ez egy 

nagyszerű dolog. Nekem a Mapei Kft.  
szlogenje is nagyon tetszik: „Már elsőre 
véglegesen”. Sokszor szoktam idézni. Az 
építőiparban nagyon sok kutyaütő szalad-
gál, akik az építést gyors és könnyű pénz-
keresetnek látják. Rengeteg a fekete mun-
ka. A fizetések nem magasak, próbálják 
az emberek kipótolni, hogy a gyereknek, 
a családnak minden meglegyen. A Mapei 
szlogent azonban kifejezi, hogy nem elég 
csak a pénzre hajtani, hanem valóban mi-
nőségi munkát kell végezni. Azt hiszem, 
ha egy ilyen kezdeményezésbe belevá-
gunk, kifejezetten jó, ha mindenki, aki 
csak egy kicsit is igényes a szakmájára, 
részt vesz  benne, és eljön a rendezvény-
re. Azoknak, akik tisztességes munkából 
akarnak megélni, össze kell fogniuk. Úgy 
gondolom, hogy ha nekem azon nyomban 
nem is megy majd minden sokkal jobban, 
de az ötleteimmel tudok másoknak segíte-
ni, akkor  már nem keltem fel hiába. 

Pintér Ferenc, aranydiplo-
más kőműves mester:
Ugyan ma már nem vagyok aktív, de 50 
éve a szakmában tevékenykedem, 46 
éve vagyok vállalkozó. Mindig is kíváncsi 
voltam, hogy mi történik a szakmában. 
Korábban is jártam rendezvényekre. Az 
Országos Építőipari Szakember Találkozót 
nagyon értékes programnak tartom. Mi-
vel a fiam is szakmabeli, úgy döntöttünk, 
hogy elmegyünk. A kőműves és a burkoló 

szakmában is mestervizsga bizottság el-
nök vagyok, országos kinevezéssel. 
Olvastam a tájékoztatót az interneten. Egy 
kollégám, akivel gyakorlati oktatók vol-
tunk, mondta, hogy vett már részt Mapei 
rendezvényen Győrben, és ott nagyon 
hasznos információkhoz jutott.
Igen komolyan veszem a Mapei kez-
deményezését, s azt, hogy a szakmai 
utánpótlásban és a szakemberek érvé-
nyesülésében segédkezik. Oktatóként azt 
szoktam mondani, hogy rendkívül fontos a 
folyamatos tanulás és fejlődés. Ha nincs 
meg a szakmai rálátás, ha nem tudják a 
szakemberek alkalmazni az újdonságokat, 
vagy nem jól alkalmazzák azokat, akkor 
nem is lesznek eredményesek. Mindig 
is úgy gondoltam, hogy igazi értéket úgy 
tudunk találni, ha rengeteg szakember vé-
leményét összevetjük, és abból leszűrjük a 
legfontosabbakat.

szAkemberek VÉlemÉNYe

MiérT TarTod FonTosnak, hogy 
részT Vegyél a TalálkozÓn?
ezT a kérdésT TeTTük Fel hároM szakeMbernek
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Nem találsz megfelelő szakembereket magad mellé?
Tóth Istvánné, az ÉVOSZ alelnöke, elmondja előadásában, hogyan tudsz részt venni magad is a  
szakemberek képzésében, és milyen előnyöd származik ebből. A legújabb információkat osztja 
meg veled a szakember, ami a te vállalkozásod jövője szempontjából is elsődleges fontossággal 
bírhat.

Hogyan készíts olyan árajánlatot, amire szinte lehetetlen nemet mondani?
Ezt tudhatod meg Nemes Andrástól, a Tető Építők Egyesülete tiszteletbeli alelnökétől. Ha ráhall-
gatsz, árajánlataid hatékonysága meghaladja majd a 90 %-ot is. 

Sikeres vagy, és vállalkozásodba megfelelő utódot keresel? Hogyan neveld ki a 
következő generációt magad mellé?

Ratskó István, a Ratskó Bau Kft. ügyvezető igazgatója már megvalósította ezt. Két fia sikeresen 
viszi a válalkozás számos óriásprojektjét önállóan a piacon.
Elképesztő és egyedi tapasztalatai számodra is rendkívül hsznosak lesznek.

Érdekel mások tapasztalata, összegyűjtött tudása?
Filó Mihály, a Filó és Társa Kft. ügyvezető igazgatója, a tavalyi év Mesterek Mestere, fantasztikus 
hidegburkolatok megalkotója, gyakorlati, hús-vér tanácsokkal lát el téged arra vonatkozóan, 
hogyan tudod megvalósítani alkotás vágyat a megrendelőid megelégedésére, valamint a vállal-
kozásod fejlődése érdekében. Egy vérbeli mestertől tanulhatsz.

szAkmAI előAdók

mi az, ami neked napi szinten 
kihívást jelent?
nagy tapasztalatú előadók mondják el, 
hogyan és merre érdemes tovább lépni
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szAkmAI előAdók

Nem is gondolnád, mennyi mindenre jó egy megfelelő munkaruházat.
Hogy ezt hogyan valósítsd meg, s mi minden előnyöd származik a professzionális munkaruhá-
zatból,  elmondja előadásában Kiss István, a PANDA Equipmnet Hungary Kft. vezetője. Előadá-
sának témája: A professzionális munkaruházat új korszaka a kommunikáció, a munkabiztonság 
és a gazdaságosság területén.  Hogyan érd el, hogy téged válasszanak a megbízók? Miért 
drágább az olcsóbb? Minderre választ kapsz az előadásból.

Érdekelnek a különleges újdonságok és a hatékonyság növelő
eszközök, felszerelések?

Vinnai Bálint, tartozékos Specialista a Bosch ipari gépek, mérőműszerek s tartozékaik újdonsá-
gait ismerteti meg veletek. A vezeték nélküli töltőrendszert, „okos” távolságmérők és sok más 
korszerű technológia és eszközt láthatsz és ismerhetsz meg, amelyekkel könnyebben eléred a 
célodat.

A legfontosabb neked a szakmai tanulás és fejlődés?
Kranabeth Gábor a Schlüter speiciális hidegburkolati megoldásait mutatja be neked, amelyeket 
jelentős előnnyel hasznosíthatsz új építésű és felújítandó teraszokon, fafödémen, vizes és elekt-
romos padlófűtésen történő burkolásnál és épített zuhany-rendszerek kialakítása során.

Az innovatív gépek és szerszámok bevétel növelők is lehetnek.
Kiss Lilla, termékmenedzser elődásában bemutatásra kerülnek a Hilti különleges újdonságai, és 
a fejlesztések hátterei. A résztvevők megismerhetik az egyedi szervíz szolgáltatásokat is.

A korszerű és növekvő ismeretek a munka hajtóerejét adják
Szabó Gábor, termékspecialista  tájékoztatást tart az új szénkefe mentes motorokról, Red link 
elektronikáról, és az új fuel típusokról.
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szeretnél új felszerelést? 
megismernéd az újdonságokat?
akciók és egyedi ajánlatok várnak 30 élen-
járó kiállító cég standján

A BOSCH Elektromos Kéziszerszám szakke-
reskedési üzletága elsősorban a vállalat ter-
mékújdonságaira fókuszál majd a találkozón.

A legfrissebb ipari gépeik mellett ismertetésre kerül az  új 
tartozékszegmens, a Starlock rendszerrel.  A Starlock pengék 
speciálisan a mély vágásokhoz, a Starlock Max pengék pedig 
leginkább a nagy erőkifejtést igénylő munkákhoz alkalmasak. 
Egyik legjelentősebb termékújdonságunk a BOSCH SDS 
PLUS 5X fúrószár-szegmens. Az új négyélű fúrószárakat most 
ugyanazon áron érhetitek el, mint egykoron a kétélű SDS-
PLUS 5 fúrószárakat! A cég professzionális mérőműszerei 
világába is betekintést nyújt. 

a helyszínen a bemutatott termékek meg is vásárol-
hatóak.
a cég standján a látogatók megismerhetik a vállalatra 
jellemző precízitást, kipróbálhatják a legújabb termé-
keket és választ kaphatnak szakmai kérdéseikre.

Alkalmad lesz megismerni a legkorszerűbb technológiákat, építőipari felszereléseket és 
megoldásokat. Egy csomó gyakorlati információhoz és rengeteg lehetőséghez jutsz hozzá 
egy helyen. Nem kell ide-oda szaladgálnod hogy tájékozódj, egyszerűen csak el kell jönnöd 
ezen a napon, hogy elegendő információd legyen a vállalkozásod fejlesztéséhez, és élhetsz a 
kizárólag itt elérhető vásárlási kedvezményekkel is. Valamikor korábban úgy döntöttél, hogy 
Te építeni fogsz. A Lurdy Házban ehhez minden eszközt megtalálsz.
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A Schlüter-Systems KG a rendezvé-
nyen elsősorban a kritikus aljzatokra törté-
nő rendszermegoldásait mutatja be. 

MASCOT
Több mint
munkaruha

A Schlüter-Systems KG a hidegburkolattal készülő 
rendszerek gyártója, Magyarországon több mint 20 
éve van jelen. A cég a rendezvényen a megfelelő 
Mapei termékekkel párosítva terasz, fa födém, vizes 
és elektromos padlófűtés, valamint épített zuhany 
burkolati rendszereket mutat be, valamint a legújabb 
trend szerinti élvédőket és dizájn profilokat.

a nap során számos termékből ingyenes 
mintát biztosít a szakembereknek, amelyekkel 
könnyebben lehet a megrendelőnek bemutatni 
a javasolt műszaki megoldást.  
a vállalkozó szellemű érdeklődőket egy kvíz 
lap kitöltésével hasznos és érdekes ajándé-
kokkal jutalmazzák meg.

Immár Magyarországon is elérhetőek Európa egyik legnagyobb magántulajdonú 
munkaruházati gyártójának kiváló minőségű, professzionális munkaruházati termékei 
és biztonsági cipői! A változatos termékjellemzők és funkciók mellett a 2 év garancia 
minden cipzárra és tripla varrásra egyaránt a magas fokú munkabiztonságot hivatott 
szolgálni. Gyertek el, és ismerjétek meg a MASCOT professzionális termékeinek világát.

kuponjaitokért tiétek lehet a napi nyeremények egyi-
ke! a standon interaktív termékbemutatók, foci eb já-
ték, ajándékok, és egy különleges árverés vár rátok!

A MASCOT magyarországi importőre a PANDA Equipment Hungary Kft.
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891 burkoló/kőműves keresztlézer     920 Shark üthető vízmérték

BURKOLÓ SZETT AKCIÓ!

A Tool Jó Kft. széles vízmérték és lézerkíná-
lattal, egyedi burkoló és gipszkartonos szer-
számokkal, érdekes bemutatókkal és extra 
akciókkal várja a látogatókat!

A VIARPROFIL a szakember találkozó hely-
színén leadott 35000 Ft nettó feletti megrendelés 
esetén a végösszegből 20% kedvezményt ad. 

A sajátmárkás festő és burkoló szerszámok mellett nagy 
hangsúlyt kapnak a német VPA minősítéssel és örök életű 
libella garanciával ellátott Kapro márka innovatív termékei is. 
Megtekinthető az önszintező rotációs lézerek, keresztléze-
rek, fémdetektorok, távolságmérők és vízmértékek széles 
választéka.

VIARPROFIL Kft. tartós és szoros munkakapcsolatra és olyan termé-
kek gyártására törekszik, amelyek megfelelnek a mindenkori piaci igé-
nyeknek. A cég folyamatosan fejleszti termékeit, bővíti raktárkészletét, 
hogy a burkolatfektetési lehetőségek skáláját színesítse.
A cég márkaképviseletein keresztül minőségi szinten kínálja az építő-
ipari hideg- és melegburkolati profil megoldásokat. A termékek stílusa, 
formája, tartóssága már önmagában megállja a helyét a profil piacon, de a VIARPROFIL meg-
oldásai és szaktudása késszé és teljessé varázsolja az építőipari munkát, akár egy puzzle 
utolsó, hiányzó darabja. 

5000 ft-os kUpon kedvezmény a dekor profil termékcsalád profiljaira!

a helyszínen minden termék 25% kedvezménnyel vásárolható meg! amennyiben  a vásárlás 
értéke eléri a nettó 25000 ft-ot, további 5000 ft kuponkedvezmény vehető igénybe.

+
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mapei-es szakmai elő-
adások a nagy teremben:
Aquaflex Roof Plus rendszer
Ipacs András termékfelelős előadásá-
ban ismerhetitek meg közelebbről a 
Construma Díjat nyert különleges termék-
rendszert, amivel bontás nélkül végezhető 
el teraszok, lapostetők vízszigetelése.

Keraflex Easy hidegburkolati 
ragasztó
Kis László reklamáció kezelő kollégánk ar-
ról beszél majd, hogy miért születtek meg 
a Keraflex ragasztócsalád egyes tagjai. 
Hogy lehet az, hogy két évtizede még csak 
a Keraflex létezett, és ma már, mintha 
csak össze akarnánk benneket zavarni a 
sok különböző Keraflex anyaggal. Higgyé-
tek el, nem így van. Kis László olyan szem-
pontokra hívja fel a figyelmeteket, amelyek 
alapján a lehető legelőnyösebb döntést 
hozhatjátok meg egy-egy kivitelezés előtt. 

Ultratop ipari padló
Kékesi Gábor termékfelelős egy olyan 

ipari padló bemutatásával áll majd elétek, 
ami akár üzlethelyiségekben, modern, 
trendi lakásokban is alkalmazhattok. Az 
Ultratop-pal egyöntetű, sima, fugamentes, 
kopásálló, és rendkívül mutatós padlófelü-
leteket lehet kialakítani.

mapei szakmai bemuta-
tók az alkalmazás tech-
nikai teremben
Ebben a teremben négy Mapei szakmai 
állomás lesz jelen, ahol forgószínpadsze-
rűen mutatnak be a szakemberek négy 
különböző termék területet.

Mapepur Roof, Mapeflex MS45 
és Mapeflex Crystal 
Nagy Sándor termékfelelős szerint a ha-
gyományos habarcstechnológiát ma már 
olyan innovatív  termékekkel lehet kiválta-
ni, amelyekkel egyértelműen időt és pénzt 
lehet megtakarítani. A három általa bemu-
tatásra kerülő termék pont ilyen. Három 
használatra kész terméket ismerhettek 

meg, amelyek minden tekintetben moder-
nek és kivitelező barátak. 

Mapei fugázók
Sebestyén Lóránt szakmai előadó a Mapei 
fugázók nagyon széles szortimentjéről fog 
egy rendkívül érdekes bemutatót tartani. 
Lesz itt fuga-szerencsekerék, melyen 
minden tekerés valami jót vagy hasznosat 
rejteget a számotokra. Lóri  bemutatja a 
cementes és epoxi fugák alkalmazásának 
praktikáit, a színes és csillogó dekor fugá-
kat és olyan új fugaszíneket, mint például 
a vulkánszeme, vagy az aranyhomok.

Mapei kent vízszigetelések
Hajdú Attila alkalmazástechnikus a kent 
vízszigetelőrendszerek alkalmazását  is-
merteti meg veletek. Előkészített alapfe-
lületekre magatok is kiépíthettek egy-egy 
kis területű rendszert. Melyik kent szige-
telést mikor alkalmazzuk, és melyik haj-
laterősítő elemmel használhatjuk? Minden 
kérdésre fény derül Attila előadásában.

Trükkök, Tippek, Fogások
proFesszionális Megoldások
különböző FeladaTokban leszel uTolérheTeTlen



I. OrszágOs ÉpítőIpArI szAkember tAlálkOzó

segítség a szakembereknek, 
olyan,amilyet még soha nem 
kaptak meg
a rendezvény gyÖkeres változást hozhat 
az életedbe, a céged műkÖdésébe

Interjú Zsebők Anitával, a Szak-
ember kapcsolatok felelősével 
zsebok.anita@mapei.hu

Jöjj el Te is, és váltsd be 

értékű kuponodat!
Regisztrálj a www.szakemberkozosseg.hu oldalon!

Országos Építőipari 
Szakember Találkozó

2016.
június 11.
Lurdy Ház

5000 Ft 

Anita, ti felmértétek, hogy milyen problé-
mákkal küzdenek a kivitelező szakembe-
rek. Mik a tapasztalatok?
Sok mindent megtudtunk. Például, hogy a 
kisebb és közepes építőipari vállalkozóknak 
külön gond az adminisztráció, az ajánlatok, 
szerződések előkészítése, vagy akár a változó 
jogszabályok figyelemmel kísérése. Ezen kívül 
mindenki szeretné gazdaságosabbá és költ-
séghatékonyabbá tenni a munkát és a cégmű-
ködést. Az is bebizonyosodott, hogy nehéz jól 
képzett munkaerőt, vagy akár alvállalkozókat 
találni. Ennek a szakmának jelenleg nem elég 
magas a presztizse, sem a támogatottsága a 
piacon, valamint a társadalomban, holott óriási 
szükség van képzett és színvonalasan dolgozó 
építőkre, szakemberekre.

Hogyan tud a Mapei Kft. ezen változtatni?
A Mapei Kft. elsősorban a szakma társadalmi 
elismerésének növelését tűzte ki célul, vala-

mint a szakemberek és a szakemberek közötti 
kapcsolatok gyakorlati támogatását. Éppen en-
nek köszönhető az is, hogy az I. Országos Építő-
ipari Szakember Találkozó résztvevői a szakmai 
programokon túl, számos munkagép-, munka-
ruházat és szerszámgyártó cég termékismerte-
tésein és bemutatóin vehetnek részt. A felállított 
kiállító standokon, kedvezményes vásárlási 
feltételekkel elérhetőek lesznek a legkülönfé-
lébb eszközök és termékek. Olyan előadókat is 
meghívtunk, a felmérésben megismert problé-
mák megoldásainak bemutatására, akik a saját 
munkájuk során már sikerrel oldották meg az 
adott feladatot, tehát élő, gyarkolati szakmai, 
üzleti és cégvezetési ismereteket osztanak 
meg a hallgatókkal. Egy építőipari kivitelező itt 
egyben megkap mindenféle választ és lehető-
séget a munkáját érintő különböző területeken 
felmerülő kérdésekre. Ráadásul, aki jegyet vesz 
a rendezvényre, azonnal hozzá jut egy 5000 Ft-
os kuponhoz, amit vásárlásra fordíthat a hely-
színen. Ezen túl a résztvevők kedvezményes 
telefondíjhoz és tankoláshoz is hozzájuthatnak, 
amivel jelentősen csökkenthetik költségeiket, 
akárcsak a kiállítók egyedi ajánlatainak igénybe-
vételével, melyek csak a rendezvényen lesznek 
elérhetőek.

minden, ami kivitelezés


