„Okos megoldások a Rövid Élelmiszer-ellátási Láncban”
Tárgy: Meghívó a II. REL Expo és konferenciára, Rövid Élelmiszer-ellátási Lánc
rendezvényre

Tisztelt Partnerünk!
A tavalyi évben a Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekvédelmi Egyesülete
először rendezhette meg az I. Rövid Élelmiszer-ellátási Lánc (REL) Expot. A koronavírus okozta piaci
változások apropóján számos innovatív fizető-, szállító-, csomagoló eszköz-gyártó cég, helyi termelői
csoportok és őket támogató szervezetek állítottak ki és tanácskoztak a helyi termelés, a helyi
termékek piacra jutási lehetőségeiről. A téma fontosságát jelzi, hogy a lezárásokat követő héten 40
kiállítót

és

200

résztvevőt

köszönthettünk

a

rendezvényen.

Bővebb

információt

a

https://kisleptek.hu/hirek/rel-expo/ oldalon talál.
MIvel Egyesületünk elsődleges célja a kistermelők támogatása és tudás szintjének növelése. így a
folyamatos makrogazdasági kihívások arra ösztönöztek minket, hogy 2022-ben újra megrendezzük a
II. REL Expot és Konferenciát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Szervezetével, teret
engedve a találkozásra, a véleménycserére a helyi élelmiszer-rendszer szereplőinek részére.
Kiállítani hívjuk azon cégeket és vállalkozásokat, akik a rövid élelmiszer-ellátási lánchoz (REL)
kapcsolódva termelési, takarmányozási, feldolgozó, fizető, rendszerező, IT, logisztikai eszközöket
gyártanak, szolgáltatásokat, finanszírozási lehetőségeket értékesítenek a látogatói célcsoport: az
ágazat szakemberei, vidékfejlesztők, pályázatokban érdekelt felek (pl. önkormányzatok), hazai
kistermelők, családi gazdaságok számára. Továbbá találkozási és bemutatkozási lehetőséget
kívánunk biztosítani működő REL csoportoknak, kistermelői szerveződéseknek, falusi vendégasztal
szolgáltatóknak egy üzletember- és gasztronómiai találkozó keretében.
Tisztelettel meghívjuk és várjuk a kiállításra és a konferenciára!
Kiállítói regisztrációs díj cégeknek, vállalkozásoknak 20.000 Ft, termelői együttműködéseknek és
szociális szövetkezeteknek 7.500 Ft, konzultációt szolgáltató ill. non-profit szervezeteknek 7.500 Ft
és Kislépték tagoknak ingyenes. Az árak bruttóban értendőek. A látogatók számára a rendezvény
ingyenes.
Regisztrálni ezen a felületen tud.
További információval készséggel állunk rendelkezésére a rendezveny@kisleptek.hu e-mail címen,
valamint keresse bátran Weisz Margit kolléganőnket a +36 30 589 0012 telefonszámon.

Bízunk ebbe, hogy a téma fontosságára tekintettel az Önök cégét is kiállítóink között üdvözölhetjük!
Időpont: 2022. november 10. (csütörtök), 9:00-17:00
Helyszín: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusa
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
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