AmCham-GVH Versenykultúra Központ rendezésében: Második reklámjogi
konferencia - fókuszban a pénzügyi szektor
***
AmCham-GVH Competition Culture Center present: Second Marketing
Regulation Conference - Financial Sector in Focus

Időpont:

2010. június 10. 9.00-13.30 óra

Regisztráció: 8.30-9.00
Helyszín:

InterContinental Budapest, 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 12-14.

Részvételi díj: AmCham tagok, szakmai és együttműködő partnerek vendégei részére: 18 000 Ft +
ÁFA/fő; Nem tagok részére: 33 000 Ft+ ÁFA/fő
A rendezvény bemutatása
Hasonlóan a 2009. májusi – első – reklámjogi konferenciához, a fő célunk idén is az, hogy hasznos
segítséget nyújtsunk a reklámozók számára ahhoz, hogy a mindennapi és széles körhöz eljutó
reklámozási tevékenységük során felelősen – a jogszabályi normákat betartva és a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatot kerülve – legyenek képesek eljárni.
Az idei – második – reklámjogi konferencia egy általános áttekintés mellett kifejezetten a pénzügyi
szektorral kapcsolatos hatósági gyakorlatra koncentrál. Ezt az indokolja, hogy a Gazdasági
Versenyhivatal a 2009. évben a szektor számos szereplőjének reklámozási gyakorlatát vizsgálta.
A konferencia célja összegezni a hatóság és a piaci szereplők tapasztalatait, megvitatni ezeket és
megpróbálni következtetéseket levonni a jövőbeli reklámozási tevékenységre vonatkozóan.
A konferencián való részvételt – a téma gyakorlati megközelítésére tekintettel – elsődlegesen a
reklámozók marketing, kommunikációs és reklámozási döntéseiért felelős, illetve az előkészítésben és
végrehajtásban részt vevő szakembereinek javasoljuk.

Program
08:30 – 09:00

Regisztráció és kávé

09:00 – 09:30

Megnyitó:
Dávid Péter, az AmCham ügyvezető igazgatója
Dr. Gadó Gábor, a Versenytanács elnöke
Dr. Szecskay András, a konferencia szakmai szervezőjének, a Szecskay
Ügyvédi Irodának vezetője
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09:30 – 10:00

Balogh Virág, Gazdasági Versenyhivatal, a Fogyasztóvédelmi Iroda vezetője:
Reklámozással kapcsolatos általános problémák

10:00 – 10:30

10:30

Grimm Krisztina, a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálója
Tipikus tájékoztatási problémák a pénzügyi szektorban a GVH gyakorlat
tükrében
Kávészünet

11:00 – 12:15

Kerekasztal beszélgetés fókuszban a pénzügyi szektorral
Téma: Tapasztalatok és piaci értékelés
•

A pénzügyi szektor kereskedelmi kommunikációjának közelmúltban
hatályba lépett szabályozásáról

•

A

jogsértés

megállapításának

elkerülése

érdekében

történő

kötelezettségvállalás jogintézményéről
•

A bírság kiszabás szempontjainak transzparenciája és a bírság
csökkentésére vonatkozó lehetőségeiről

12:15 – 13:30

Ebéd

A konferencia szakmai programját a Szecskay Ügyvédi Iroda alakította ki, együttműködésben a
Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjával.
A konferencia nyelve magyar, tolmácsolás nélkül.
A regisztráció módja
Kérjük, hogy regisztrációját legkésőbb június 8-ig küldje el az AmCham irodába Árvai Anita részére
(H-1051 Budapest, Szent István tér 11.; Tel: +36 1 266-9880 / 325; Fax: +36 1 266-9888; E-mail:
anita.arvai@amcham.hu) vagy regisztráljon az Amcham honlapján (www.amcham.hu).
Felhívjuk figyelmüket, hogy helyszíni regisztráció esetén 2 000 Ft + ÁFA/fő díjat számolunk fel.
Online regisztráció esetén 2 000 Ft + ÁFA/fő kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból.
Lemondási feltételek
Amennyiben június 8-ig írásban megtörténik a jelentkezés törlése, a kifizetett részvételi díjat
visszatérítjük. A június 8-a utáni törlés vagy meg nem jelenés esetén azonban a részvételi díjat
kiszámlázzuk.
Felhívjuk a nem kamarai tagok figyelmét arra, hogy tőlük csak készpénzes vagy hitelkártyás fizetést
fogadunk el a rendezvény előtt.
A rendezvény sajtónyilvános.
Szponzorációs lehetőség

A szponzorációs lehetőségekről Juhász Zsófia ad felvilágosítást
(e-mail: zsofia.juhasz@amcham.hu; T: + 36 1 266 9880 / 360).

