
  

MEGHÍVÓ 

 
  

Az Európa Park Konzorcium – Zempléntől az Adriáig Turisztikai 
Összefogás szeretettel meghívja a  Budapest környéki vállalkozások, 

illetve szervezetek vezetőjét és kedves családját 2014. augusztus 9-én 
Velencére a Velence Korzó körpanorámás épületébe a II. emeleten lévő 
klíma berendezéssel ellátott terembe Fellegi Ádám Liszt díjas koncert és 

zongoraművész  
  

16 és 19 órakor kezdődő előadásaira,  
és a  

szünetben a V.I.P kapcsolatépítő fogadásra.  
 

  

Fellegi Ádám Liszt díjas koncert és űvész előadását láthatják, hallgathatják az 
érdeklődők 2014 augusztus 9.-én 16 és 19 órakor kezdődően az új Velence Korzó 



körépületében a II. emeleten lévő körpanorámás teremben. 16 órakor gyereknek és 
szülőknek szóló, vetítéssel összekötött mese előadást láthatnak a vendégek, amit este 19 
órakor komolyzenei zongora koncert, és művészettörténeti előadás követ. Fellegi Ádám 

zenei előadását kísérő szöveges felvezetésekkel igazi élményt nyújt kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. A koncertek közötti szünetben fogadás keretében lehetőséget 

biztosítunk  a V.I.P vendég vállalkozások közötti kapcsolatépítésre. 

Előzetes helyfoglalás szükséges! A V.I.P helyek korlátozott számban állnak 
rendelkezésre! 

Az első sorok a rendezvényt támogató V.I.P vállalkozásoknak, szervezeteknek van 
fenntartva.  

A V.I.P vendégeknek az alábbi lehetőségeket biztosítjuk: 

a 16 órás gyerek és a 19 órás felnőtt koncerten első 2 sorban egy – egy ülőhely 

Meghívó a két koncert közötti kapcsolatépítő V.I.P fogadásra 

Céges kitűző 

A V.I.P vendég vállalkozásának elérhetősége, logója megjelenik a rendezvény 
szórólapjain, internetes hirdetéseiben 

A V.I.P vendég vállalkozásának szórólapja, katalógusa mindkét előadáson a közönség 
székekre történő kihelyezése 

1/8 oldalas hirdetés a Sikeres Pressz Képes Hirdető újságban ami az előadás előtti 
napokon a Velence Korzón terjesztésre kerül 

Pályázati tanácsadás Fiorini Bt. 

Fellegi Ádám által dedikált CD lemez 50% kedvezménnyel 1.500 Ft 

A V.I.P vendég részvételi díj 10.000 Ft + Áfa 
  

A V.I.P helyek korlátozott számban állnak rendelkezésre ezért kérjük a részvételi 
szándékát a megadott elérhetőségeinken 

a lehető legkorábban, de legkésőbb 2014. július 28-ig szíveskedjen jelezni. 
  

Regisztráció: info@europapart.hu, zemplenadria@gmail.com, Telefon: 06-20-267-25-23 
  

Fellegi Ádám előadása felejthetetlen élményt nyújt, gyerekeknek és felnőtteknek is 
egyaránt. A programra várjuk ismerőseit, barátait, munkatársait is!  

Közönség helyekre a regisztráció ingyenes! 


