SMARTCHAIN I. REL Expo és konferencia a Rövid Ellátási Lánc rendezvény
A
Kisléptékű
Termékelőállítók
és
Szolgáltatók
Országos
Érdekképviseletének Egyesülete a Campden BRI Magyarország
Nonprofit Kft.-vel közösen 2021. június 25.-én* megrendezi az első
SMARTCHAIN - (REL) Rövid Ellátási Lánc Expot és Konferenciát a Nemzeti
Biodiverzitás - és Génmegőrzési Központban, Gödöllőn.

SMARTCHAIN I. REL Expo és konferencia a Rövid Ellátási Lánc rendezvény
A Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete a Campden
BRI Magyarország Nonprofit Kft.-vel közösen 2021. június 4-én* 10.00-17.00 között megrendezi az
első SMARTCHAIN - (REL) Rövid Ellátási Lánc Expot és Konferenciát a Nemzeti Biodiverzitás - és
Génmegőrzési Központban, Gödöllőn.

(*A rendezvény időpontja a vírushelyzet függvényében változhat. Amennyiben a vírushelyzet június
elején még nem teszi lehetővé személyes jelenléttel rendezvények lebonyolítását, úgy június 25-én
kerül megrendezésre a program. Mivel sajnos a rendezvények teljes elmaradása is várható, így a
rendezvény minden egyéb esetben online kerül megtartásra.)

A SmartChain projekt zárórendezvényének célja, hogy bemutatkozási- és értékesítési lehetőséget
nyújtson, információcserére adjon lehetőséget a Rövid Ellátási Láncban résztvevők, szervezők, a
beszállító és innovatív eszközöket biztosító cégek részére. További cél, hogy segítse az üzleti
kapcsolatok kialakítását ezen partnerek és a rendezvény látogatói között.

A rendezvény terveink szerint szabad és zárt térben is zajlik majd egyaránt.
Programunk három fő részből áll:
•
•
•

szakkiállítás, konzultációs lehetőség hatóságok képviselőivel és szakértőkkel
konferencia szakmai előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és díjátadókkal
üzletember találkozó

A kiállítás résztvevőiről, a szakmai programról és a konzultációs lehetőségekről a folyamatosan
frissülő weboldalainkon tájékozódhatnak:
•
•

https://kisleptek.hu/hirek/rel-expo/i-rel-expo-2021/
www.campdenbri.hu

Kiállítás
Kiállítás tervezett résztvevői azon cégek és vállalkozások, akik a rövid ellátási lánchoz (REL)
kapcsolódva a REL szereplők feldolgozási, értékesítési, szolgáltatási igényei szerint feldolgozó, fizető,
rendszerező és IT eszközöket gyártanak, valamint szolgáltatásokat, finanszírozási lehetőségeket
értékesítenek a látogatói célcsoport, az ágazat szakemberei, vidékfejlesztők, pályázatokban érdekelt
felek (pl. önkormányzatok), hazai kistermelők, családi gazdaságok számára.
Konzultációs lehetőség
Konzultációs lehetőséget maguk a fejlesztők, kiállítók, továbbá hatóságok, szakmai szövetségek vagy
kamarák, pénzügyi szolgáltatók egyaránt biztosíthatnak. Terveink szerint:
•
•
•
•
•
•
•
•

NÉBIH (higiénia, engedélyeztetés, védjegy, fajtakísérletek, étkeztetés, értékesítő helyek,
feldolgozás, jelölés stb.)
NAK (új őstermelői adózás és tevékenységek, szaktanácsadás
Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. (higiéniai megoldások, technológiai innovációk,
termékfejlesztés)
Kistermelői termék platformok
Szövetségek (Ételautomata, Bio, Logisztika, Innováció, Falusi turizmus)
Start-up cégek
Pénzügyi intézetek (banki szolgáltatások)
Bevásárló közösségek és szociális farmszolgáltatás

Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések:
•
•
•
•
•

Társadalmi innováció
Fogyasztói magatartás
Környezeti fenntarthatóság
Üzleti megoldások
Technológiai megoldások

Díjátadók (tervezet):
•

“Év Segítő Hatósági Szakembere” díj.
FELHÍVÁS ITT: https://kisleptek.hu/hirek/segito-hatosag-szakembere-elismero-dij/
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