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A rendezvényen elhangzott előadásokat a színpad mellett dolgozó vizuá-
lis jegyzetelők munkája örökítette meg: jelen időben, azaz az előadások-
kal egy időben. A grafikus jegyzetek 120 x 150 cm nagyságban készültek 
el. A helyszínen befejezett, és az előadókkal átkonzultált jegyzetek azonnal 
kiállításra kerültek.
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Beszéljenek csak a résztvevők és a tények:
 
„Egész idő alatt jól éreztem magam és tetszett az összes program. Jó 
érzésekkel jöttem el a nap végén.”
 
„Ez volt az eddigi legjobb és legnagyobb létszámú konferenciánk.”
 
„Jó és támogatandó elképzelésnek gondolom magam is a gyártók, forgal-
mazók, üzemeltetők bevonását a szakmai rendezvénybe. Más szakmák-
ból vett esettanulmányok megismerése sokszor serkenteni tudja az adott 
szakterület gondolkodását.”
 
„Kimondottan hasznos és tanulságos nap volt. Sok új tapasztalatot ad-
ott, sok névjegykártyát cseréltünk a forgalmazókkal a különteremben.”
 
„Most sikerült legjobban egymáshoz illeszteni az előadások témáit. 
Tetszett a rajzos jegyzetelés!”

Mivel tudjuk, mozdulatlanság nincs, fejlődés vagy visszaesés a dolgok 
rendje, mi válasszuk a fejlődést! Találkozzunk jövőre is! Szakmai 
kiállítás, vásár, konferencia, szakmai találkozó:

TisztaShow - HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont
2016. október 21. – 22.
A takarító szakma kiáll a széles nagyközönség elé a rivaldafénybe 
– akkor, ha Ön is úgy szeretné. Jelentkezzen az Ön cége is kiállítónak!
További infó: http://tisztashow.hu/
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