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Tisztelt Cím!  
 
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Pollack 
Expo 2011 szakmai kiállítását és konferenciáját, amely 2011. február 24‐25‐én a PÉCSI EXPO CENTER‐ben 
kerül megrendezésre. 
 
Reméljük, hogy az idei évben kiállítóként Önök is részt vesznek rendezvényünkön. A kiállítás átfogja az 
építő‐, villamosipar, gépészet, építészet és informatika területét.  
 
Az elmúlt négy év rendezvényeiről, a kiállító cégek és a látogatók részéről is pozitív visszajelzéseket 
kaptunk. Úgy ítéljük meg, hogy nem túlzunk azzal a kijelentéssel, hogy a tavalyi évben országosan is a 
legnagyobb szakmai kiállítást rendezhettük.  
 
Tudomásunk szerint Pécsett az idén sem kerül megrendezésre a Pécsi Ipari Vásár, ezért rendezvényünk 
részben annak szerepét is átvállalja. 
 
A kiállítással párhuzamosan a kiállító cégek számára szakmai konferencia keretében biztosítunk lehetőséget 
kutatási‐, fejlesztési eredményeik bemutatására. A Pollack Expo 2011 újdonsága a Társasházi Háztartás 
szaklappal együttműködve a társasházi közös képviselők és lakók részére konferenciát szervezünk. A 
szakmai programokhoz kapcsolódóan az egyetem felújított Boszorkány úti épületegyüttesében a résztvevők 
számára fogadást adunk.  
 
A kiállítás az érdeklődők részére mind a két napon ingyenesen látogatható.  
 
A korábbi évekhez hasonlóan a Mérnök Kamara és az Építész Kamara tagjai részvételükkel továbbképzési 
kreditpontokat szerezhetnek, ami várhatóan a látogatottságot erősíti.  
 
A kiállításra a rendezvény www.pollackexpo.hu honlapján, a kiállítóknak szóló részben lehet jelentkezni. A 
tavaly már regisztrált partnereink a régi kódjaikkal is be tudnak jelentkezni. A jelentkezési lap kitöltésénél 
fontos a villamos szekció kiválasztása, mivel ez alapján az adott területért felelős kollégánk fogja felvenni 
Önökkel a kapcsolatot. Kérjük, hogy a későbbiek során is elsősorban ezen a honlapon keresztül 
informálódjanak, de természetesen kollégáink is szívesen állnak rendelkezésükre (Kiss Katalin 72/503‐
650/3853; 30/484‐6610; Megyeri Péter 72/503‐650/3851; 30/334‐9391). 
 
Tisztelt Leendő Partnerünk!  
 
Kérem, jelentkezését minél előbb tegye meg, legyen részese a gazdaság és a felsőoktatás találkozásának! 
Jelentkezéseket 2011. február 15‐ig fogadunk el, de a nyomtatott programfüzetben csak a január 30‐ig 
jelentkezőket áll módunkban szerepeltetni.  
 
Rendezvényünkön kiállítóként való részvétel díja – a tavalyi évhez képest változatlan – 140.000,‐ Ft+ÁFA. A 
kiállítási standok az ismert SYMA elemekből épülnek fel, egységesen 2x3 m méretben. Lehetőséget adunk 
saját elemekből épített standok építésére is, amelyek egységes mérete 10 m2. Igény esetén a területtel 
arányos bérleti díjért nagyobb standok kialakítását is biztosítjuk. Az összegben a kiállítás részvételi díján túl 
10 db meghívó, 2 fő részére mindkét napon a helyszíni étteremben ebéd és 2 fő fogadáson való részvételi 
költsége is szerepel. A számlát a visszajelzés után postázzuk ki. Kérjük, a számlán szereplő összeget 
szíveskedjenek a kért határidőre a számlánkra átutalni, mivel az előkészítés költségeit ebből tudjuk fedezni. 
 
Amennyiben a 10 db meghívón túl is szükségük van további meghívókra, 100,‐ Ft/db önköltségi áron tudunk 
biztosítani. Kérjük, ilyen igényüket a jelentkezésnél jelezzék felénk. A fogadáson való részvétel ‐ 2 fő felett ‐ 
8000,‐ Ft/fő. Ennek díját a helyszínen is lehet fizetni, de a többlet belépőre vonatkozó igényüket kérjük 

http://www.pollackexpo.hu/


előre jelezzék, hogy azt az étterem felé továbbítani tudjuk. A korábbi évekhez hasonlóan a fogadásra 
belépőjegyet adunk, a belépés csak jegy ellenében történhet. 
 
A rendezvény tervezett programja főbb vonalakban: 
 

febr. 23. 1400‐2000 Kiállítás berendezése  
febr. 24. 930 Kiállítás és szaknapok megnyitása 
febr. 24. 945‐1300  Plenáris előadások 
febr. 24. 1400‐1700  Szakmai előadások több szekcióban 
febr. 24. 1900 Fogadás a kiállítók részére a PTE PMMK Boszorkány úti aulájában 
febr. 25. 900‐1400  Szakmai előadások több szekcióban 
febr. 25. 1500‐1700 Kiállítás bontása 

 
A kiállításon résztvevő cégek február 23‐án, szerdán délután rendezhetik be a kiállításukat. A 
berendezéshez diákjaink segítséget nyújtanak. Kérjük céges feliratokról, asztalterítőről és a villamos 
elosztóról mindenki maga gondoskodjon. A kiállítás bontására február 25‐én délután 1500‐tól van lehetőség. 
 
A meghívók február második hetében készülnek el, terveink szerint február közepén fogjuk őket postázni.  
 
Végül közöljük néhány pécsi szálloda, panzió címét és telefonszámát, hogy segítsük szállásfoglalásukat: 
 
Corso Hotel Pécs, 7626 Pécs, Koller u. 8. T: (72) 421‐900 
Hotel Palatinus, 7621 Pécs, Király u. 5. T: (72) 889‐400 T/F: (72) 889‐404 
Hotel Pátria, 7621 Pécs, Rákóczi út 3. T: (72) 889‐500 F: (72) 889‐506 
Art & Fitt Hotel Kikelet, 7635 Pécs, Károlyi M. u. 1. T: (72) 512‐900 F: (72) 512‐901 
Hotel Mediterrán, 7627 Pécs, Dömörkapu T: (72) 514‐110 F: (72) 514‐101 
Hársfa Fogadó, 7626 Pécs, Sándor u. 3. T: (72) 787‐616 F: (72) 784 464; e‐mail: recepcio@harsfafogado.hu 
Víg Apát Hotel, 7623 Pécs, Mártírok u. 14. T: (72) 313‐340 
Szent György Fogadó, 7623 Pécs, Nagyvárad u. 23. T: (72) 221‐121 F: (72) 310‐126 
Hotel Barbakán, 7624 Pécs, Bartók Béla u. 10. T: (72) 517‐692 F: (72) 517‐693 
Hotel Arkadia, 7621 Pécs, Hunyadi J. u. 1. T: (72) 512‐550 F: (72) 512‐552 
Hotel Főnix, 7621 Pécs, Hunyadi J. u. 2. T: (72) 311‐680 
Laterum Hotel, 7633 Pécs, Hajnóczy u. 37‐39. T: (72) 252‐108 
Hotel Makár Sport & Wellness, 7635 Pécs, Középmakár dűlő 4. T: (72) 224‐400 F: 224‐306 
Kafka Fogadó, 7624, Pécs, Alkotmány u. 8. T: (72) 512‐500 F: (72) 512‐501 
Aranyhajó Fogadó, 7621 Pécs, Király u. 3. T: (72) 210‐685 F: (72) 212‐733 
Avar Panzió, 7635 Pécs, Fenyves sor 2, T: (72) 510‐766 F: (72) 510‐768 
Hotel Millennium, 7625 Pécs, Kálvária u. 58, T:(72) 512‐222 F: (72) 512‐223 
Kálvária‐Rácz Hotel, 7635 Pécs, Kálvária u. 6. T/F: (72) 510‐067 
Kőnig Hotel, 7635 Pécs, Dr. Majorossy u. 3. T: (72) 510‐850 F: (72) 510‐851 
Szinbád Panzió, Pécs, Klimó Gy. u. 9. T/F: (72) 221‐110 
Valcsics Panzió, Pécs, Tettye tér 2. T: (72) 515‐506 
 
 
Jelentkezésüket várva, szívélyes üdvözlettel: 
 

 
Kvasznicza Zoltán 
intézetigazgató 


