MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Munkatársait a
PER-FORM Hungária Kft.
szervezésében tartandó
Perten Szemináriumra
Időpont:

2018. április 11. 9:30-14:00 óra

Helyszín:

MAMAISON HOTEL ANDRÁSSY BUDAPEST
1062 Budapest, Andrássy út 111.

Megközelítés , parkolás:
A pályaudvarokról:
A Keleti pályaudvar 1,5 km-re található a szállodától.
Szálljon fel a piros metró vonalára (M2) a Déli pályaudvar irányába. A Deák
téri megállónál (3. megálló) szálljon át a sárga metró vonalára (M1), majd a
Bajza utca megállónál (6. megálló) szálljon le és induljon el a Hősök tere
irányába. A Hotel Andrássy a második sarkon található.
A Nyugati Pálya udvarról tömegközlekedéssel kétféleképpen
közelíthető meg a szálloda:
1) Kék metróval a Deák térig, majd szálljon át a kis földalattira (sárga metró
vonalára) a Mexikói út felé, kiszállás a Bajza utcánál. A szálloda a Hősök tere
irányában a 2. sarkon található.
2) 4-es vagy 6-os villamossal az Oktogonig, majd szálljon át a kis földalattira
(sárga metró vonalára) a Mexikói út felé, szálljon ki a Bajza utcánál. A
szálloda a Hősök tere irányában a 2. sarkon található.

Megközelítés a belvárosból:
A belvárosból szintén a kis földalattival lehet megközelíteni a szállodát,
az előbbiekben leírt útvonalon, a Bajza utcai megállóig utazva.
Megközelítés autóval, parkolás:
A parkolásra a hotel parkolójában sajnos nincs lehetőség, hely hiány miatt.
Parkolni a környező utcákban tudnak.
Megközelítés a belvárosból az Andrássy útról és a Munkácsy Mihály utca
felől: Munkácsy utca – balra kanyarodva Benczúr utca – balra kanyarodva
Rippl-Rónai utca – balra kanyarodva Délibáb utca.
Megközelítés a Dózsa György út felől:
1) Hősök tere irányából: forduljon jobbra a Délibáb utcán és hajtson
végig rajta a szállodaparkoló bejáratáig
2) Keleti Pálya udvar irányából: Városligeti fasoron forduljon balra –
Bajza utcánál forduljon jobbra – Benczúr utcánál jobbra - Rippl-Rónai utcánál
balra –Délibáb utcánál forduljon balra.

1, https://www.mamaisonandrassy.com/
2, Parkolásra a környező utcákban van lehetőség.

Program
9:30

Regisztráció
Kávé, üdítő, sütemény

10:00 Köszöntő
Dr. Lipták Miklós - PER-FORM Hungária Kft.
10:10 Perten portfólió bemutatása
Borsodi Anna – PER-FORM Hungária Kft.
10:45 DoughLab készülék gyakorlati alkalmazása
Dr. Tömösközi Sándor – BME ABÉT
11:20 In-line & on-line NIR vs. Ipar 4.0 - technológiákba illeszthető közeli
infravörös spektroszkópiai megoldások
Dr. Gergely Szilveszter – BME ABÉT

11:55 A Tagarno Mikroszkóp felhasználási lehetőségei a vetőmagvizsgálatban
Dr. Hidvégi Szilvia – KITE

12:30 Perten Inframatic 9500 NIR - Kalibrációs gyakorlati tapasztalatok
Barabás Béla – GABONA LABOR Kft.
13:00 Ebéd

