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A HORECA szektor textíliái és az élettartamot befolyásoló tényezők
Ismerjen meg néhány egyszerű módszert a textiltermékek
minőségének vizsgálatára!
2018. november 20. - 10.00 – kb. 14.30 óra
BONUSZ-AJÁNLAT: ELEKTRONIKUSAN ELÉRHETŐ TÁVOKTATÓANYAG
Tisztelt Cégvezető/Kereskedelmi Vezető és Munkatársak!
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) ezúton meghívja a HORECA szektor
szereplőit, a textil-, ruha- és textiltisztító ipari vállalkozások vezetőit, a termékek és
szolgáltatások minőségéért felelős gyártó/kereskedő/forgalmazó tevékenységet végző, és
akár a nagyüzemi mosással foglalkozó szakembereket, egy gyakorlati „praktikákat” is
bemutató konzultációra.
A rendezvény célja, hogy segítséget nyújtson a HORECA szektorban használt textiltermékek
esetleges hiányosságainak jövőbeni elkerülésében, ill. az idő előtt bekövetkezett
minőségromlások feltárásában és elkerülésében.
AZ ELŐADÁS ÉS A KONZULTÁCIÓ TÉMAKÖREI:
1. Szálasanyag- és kelmeismereti fogalmak
2. A beérkező új síkáruk és frottírtermékek alapkelméinek átnézése, értékelése (nyílt-és
rejtett hibák)
3. A termékek konfekcionálási jellemzőinek ellenőrzése
4. Egyéb jellemzőkre kiterjedő egyszerűbb kontrollok
5. Szükség szerint roncsolásos szakintézeti anyagvizsgálatok kezdeményezése
6. A bevarrt címkék, egyéb jelölések információinak fontossága
7. Termékminőséget, élettartamot befolyásoló tényezők
- A rendellenes használattal, tárolással, szállítással
körülmények
- A nagyüzemi mosással kapcsolatos néhány hibalehetőség

összefüggő

minőségrontó

Konzultáció
A konzultáció vezetője: Kutasi Csaba, textilipari igazságügyi szakértő
Rendezvény helyszíne: TMTE székhelye (1015 Budapest, Hattyú u. 16. II. em. 7. – 31-es
kapucsengő)
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BONUSZ-AJÁNLATUNK: ELEKTRONIKUSAN ELÉRHETŐ TÁVOKTATÓANYAG
KEDVEZMÉNNYEL
A konzultáció résztvevői számára most 50%-os kedvezménnyel ajánljuk a
„Textilipari ismeretek” című 10 modulos, 1.200 diából álló, ábrákkal, fényképekkel,
képekkel gazdagított, folyamatosan aktualizált távoktató anyagot, amely egy
további személyes konzultációs lehetőséget is magában foglal.
A távoktató anyag a korszerű alapismereteken kívül, többek között az újszerű
nyersanyagok, technológiák, innovatív és korszerű textilszerkezetek, környezetkímélő
eljárások, beszerzéssel kapcsolatos műszaki kérdések, a minőségmegvalósítás és a
fogyasztóvédelem aktuális tudnivalóit tartalmazza.
Részvételi feltételek / jelentkezés:
Részvételi díj:

Részvétel bónusz
távoktató anyag nélkül
igénylése nélkül

Részvétel bónusz
távoktató anyag
igénylésével

TMTE tagoknak:

14.000 Ft/fő +ÁFA

21.500 Ft/fő +ÁFA

Nem tagoknak

19.000 Ft/fő +ÁFA

29.000 Ft/fő +ÁFA

Jelentkezés: A mellékelt jelentkezési lapot kitöltve kérjük, postán vagy e-mailben eljuttatni
a TMTE Titkárságára (1015 Budapest, Hattyú u. 16. II. em. 7.)
Tel.: (1) 201-8782, e-mail: titkarsag@tmte.hu)
Jelentkezési határidő: 2018. november 15. Kérjük, a határidő betartását!
Várjuk a témák iránt érdeklődők jelentkezését!
Budapest, 2018. november 05.

Üdvözlettel:
Ecker Gabriella s.k.
ügyvezető főtitkár
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