
 

 

 

A CAMPDEN BRI Magyarország Nonprofit Kft., mint az EIT FOOD 

képviselője meghívja Önt 

A baromfitenyésztési ágazat aktuális kérdései és 

kihívásai  

című tanácskozásra 

 

A baromfiágazat és a Belfasti Egyetem szakértői által tartott előadások témái: 

• a baromfitenyésztés legfontosabb kihívásai: állategészségügyi és állatjóléttel 

kapcsolatos problémák és megoldások; 

• takarmányozás: alternatív fehérjeforrások, probiotikumok használata; 

• a minőségi baromfihús és hústermékek előállítása a fogyasztói igények 

kielégítésére. 

A konferencia időpontja: 2019. október 28 hétfő, 10:00-15:00 

Helyszín: Rubin Wellness & Conference Hotel 

(1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.) 

 

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztráció szükséges. Regisztrálni 2019.10. 21-ig a 

JELENTKEZÉSI Lap visszaküldésével vagy következő linkre kattintva lehet. 

Email: a.sandor@campdenkht.com  (Sándor Andrea)  
Felhívjuk autóval érkező kedves vendégeink figyelmét, hogy a parkolásra ingyen van lehetőség a hotel 
előtti zárt parkolóban és a környező utcákban 

 

A rendezvényen angol-magyar tolmácsolást biztosítunk. 

További információ/Further information: Szegedyné Fricz Ágnest (a.fricz@campdenkht.com) 
Campden BRI Magyarország    Tel: +(36) 1 433 14 78 

1096 Budapest, Haller utca 2.   campden@campdenkht.com 

www.campdenbri.hu 
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Campden BRI Hungary Ltd. as the representative of the EIT 

Food is pleased to invite you  

 

CHAMPP: Contemporary challenges and issues of the 

poultry production sector 

The lectures will be held by experts in the poultry industry and 

University of Belfast in the area of animal production and 

welfare. 

 

Date: 28th October 2019 

Venue: Rubin Wellness & Conference Hotel 

(1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.) 

 

 
The participation on the event is free of charge, but registration is needed. You can register at the 
following  link or by e-mail: a.sandor@campdenkht.com (Andrea Sandor) 
Dedline for registration: 21.10.2019 
 
Our guest arriving by car can park free of charge in the closed car park in front of the hotel and inthe 
surrounding streets. 
 

English-Hungarian translation will be provided during the event. 

 

További információ/Further information: Szegedyné Fricz Ágnest (a.fricz@campdenkht.com) 
Campden BRI Magyarország    Tel: +(36) 1 433 14 78 

1096 Budapest, Haller utca 2.   campden@campdenkht.com 

www.campdenbri.hu 
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