HUNGARY

SIRHA Budapest, 2018. február 8.
2018. február 7-9. között, Budapesten
rendezik meg a nemzetközileg elismert
SIRHA Budapest címet viselő élelmiszersütőipari, szálloda és vendéglátó-ipari
szakkiállítást, a HUNGEXPO területén.

A seregszemlén az előző évben 374 külföldi és hazai kiállító mutatta azon termékeit a 20 000 szakmai látogatónak, melyek
a mai kor vendéglátásához szorosan kapcsolódnak, az élelmiszerektől a berendezési
tárgyakig, a hazánkban még eddig kevesek
által ismert készítményekre, eszközökre
vagy szolgáltatásokra helyezve a hangsúlyt.
A szakmai látogatók körében az élelmiszer- és italgyártók, kereskedők, beszerzők,
szállodaigazgatók, étteremvezetők mellett
pékségek, cukrászdák és borszaküzletek
képviselői is megjelennek majd.
A szakmai látogatók számára további látványosságot jelentenek a
pék-, a cukrász- és barista-versenyek,

a Bocus d’Or magyar döntője, a Catering
kupa, a menzaéttermek versenye, a design verseny, ahol a szakmák legtehetségesebb hazai szakemberei mérik majd
össze tudásukat a közönség előtt. A részletes szakmai programokról és kísérőrendezvényekről tájékozódhat a
http://sirha-budapest.com/hu oldalon.
Az eseményt a hazai Enterprise Europe
Network (EEN) szervezésében párhuzamosan szervezett nemzetközi üzletembertalálkozó teszi teljessé, 2018. február 8-án,
melynek fő koordinátora a PRIMOM Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.

Az üzleti találkozókra, szakmai programokra kiemelten várják minden
olyan gazdálkodó szervezet képviselőjének jelentkezését, akik érdeklődnek
a gasztronómia jelene és jövője iránt.
Az iroda tanácsadói készséggel állnak
rendelkezésére további információval
a 42/799-150 és a 42/799-140 telefonszámok valamelyikén vagy e-mailben
a primomeu@chello.hu címen, illetve
személyesen Nyíregyházán, a Luther u.
16.-ban.

Azon vállalkozások képviselői, akik
regisztrálnak az üzleti találkozóra, térítésmentesen vehetnek részt a SIRHA
Budapest kiállításon és a kísérő szakmai rendezvényeken. A jelentkezők
igényeihez igazodva, az EEN iroda az esemény napján közös utazást is biztosít a
résztvevők számára.

Európai Uniós hírek
A cukorágazat uniós támogatása a jövőben

A közös agrárpolitika (KAP) különféle intézkedéseket tesz lehetővé az uniós cukorágazat megsegítésére a piacon keletkező
váratlan zavarok esetére. A Bizottságnak több eszköze is van, hogy közbeléphessen az árak hirtelen emelkedését vagy zuhanását
eredményező, súlyos piaci válságok esetén, például (a preferenciális kereskedelmi megállapodásokat nem érintő) uniós behozatali
védővám, illetve magántárolási és egyéb válságintézkedések bevezetése révén. Emellett a mezőgazdasági termelőknek közvetlen
kifizetés formájában jövedelemtámogatás is nyújtható; ennek keretében az uniós tagállamok ún. termeléstől függő önkéntes
támogatást folyósíthatnak a nehézségekkel küzdő ágazatoknak, így a cukorrépa-termelőknek is.
A kvóták kivezetése után is megmarad a lehetőség, hogy az uniós cukorrépa-termelők és cukorfeldolgozók kollektív tárgyalások
útján értékmegosztási záradékot foglaljanak szerződéseikbe. Emellett az Európai Bizottság a kvótarendszer megszüntetésének
előkészítéseként javította a cukorpiac átláthatóságát is. Az újonnan létrehozott cukorpiaci megfigyelőközpont rövid távú elemzéseket
és statisztikákat szolgáltat a cukorpiacról, illetve további elemzésekkel és előrejelzésekkel segíti a mezőgazdasági termelőket és a
feldolgozókat tevékenységük eredményesebb szervezésében.
Forrás: Európa Parlament Sajtószolgálat
http://een.ec.europa.eu
Az „Európai Uniós Melléklet” című rovatot az Enterprise Europe Network
vállakozásfejlesztési hálózat nyíregyházi irodája működteti
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