
 

Budapest, 2016. szeptember 28. 

 

 

Kedves Barátaink és KEVE Tagok! 

 

 

Ezzel a levéllel arra szeretnénk bátorítani, hogy Te is vegyél részt az Europartners 2017. február 

8-10. között hazánkban, Budapesten megrendezendő éves konferenciáján.   

 

Az Europartners a KEVE Társasághoz hasonló európai üzleti keresztény missziók szövetsége. 

Egyik alapítójának, Peter Briscoe barátunknak elévülhetetlen érdemei vannak a KEVE 

létrehozásában, és ezen túl a szövetségen keresztül ismerhettük meg több szolgálati águnk 

alapjait is, ilyen pl. a Trinity Forum, a Compass és a Monday Manna.  

 

Az Europartners hagyományosan februárban rendezi meg éves konferenciáját. Az eddigi 

helyszínek közt szerepelt Jeruzsálem, Berlin, Amszterdam, Róma, Prága, Korintosz vagy Porto. 

Az a megtiszteltetés érte hazánkat és a KEVE Társaságot, hogy 2017-ben Budapest lesz a 

rendezvény házigazdája. Ennek több szempontból rendkívüli módon örülünk, mert így 

bemutathatjuk gyönyörű országunkat, városunkat és közelebbről a KEVE Társaságot is.      

 

Az esemény kiváló alkalom arra, hogy találkozzunk európai keresztény vezetőkkel és 

üzletemberekkel, együtt hallgassunk meg inspiráló előadásokat neves előadóktól, résztvegyünk 

műhelybeszélgetéseken vagy a missziói feladatokhoz különböző eszközöket ismerhessünk 

meg, de legfőképp mély, személyes kapcsolatot építhessünk ki külföldi testvéreinkkel. 

 

Mindig komoly lelki feltöltődést jelentett a résztvevők számára a testvérekkel való együttlét és 

minden alkalommal tanultunk valamit, amit később a gyakorlatban is alkalmazni tudtunk. A 

konferencia témája is nagyon izgalmasan hangzik:  

„Mit jelent az üzleti életben is megélni Krisztus követését?” 

Emiatt is ajánljuk, hogy komolyan fontold meg a részvétel lehetőségét.  

 

Reméljük, hogy személyesen találkozunk a konferencián! 

Baráti üdvözlettel: 

 

 

 

 

 

Dr. Szalai Zsolt      Dr. Illéssy János 

elnök, KEVE Társaság     elnök, Europartners Board 

   

 

 

 



 
A 2016-os jeruzsálemi konferencia résztvevői 

 

A konferencia időpontja: 2017. február 8-10., 

Helyszín: Budapest, Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) 

Részletes tudnivalók az Europartners oldalán találhatók: https://europartners.org/conference 

Részletes program: https://europartners.org/conference/2017/program#saturday 

  

A KONFERENCIA NYELVE ANGOL, MAGYAR TOLMÁCSOLÁS NEM LESZ. 

 

 
Mark Whitacre előadó - EP konferencia Jeruzsálem, 2016. 

 

A magyar résztvevőknek lehetőségük van a teljes programra vagy  kedvezményes áron egyes 

részprogramokra jelentkezni. 

 Teljes program: A Europartners oldalán találhatók meg a részletes információk. Aki 

ezt  választja, kérjük itt 

regisztráljon: https://europartners.org/conference/2017/conference-costs-registration 

 

 Részprogramok – csak magyar résztvevők számára, kedvezményes áron: 

1. Csak a csütörtök és péntek délelőtti rendezvényeken való részvétel – program 

szerint 9:00-13:00 (ennek ára: 25.000 Ft/fő) 

2. Csak a Centrál vacsorán való részvétel (ennek ára: 3.000 Ft/fő; a létszám 

korlátozott) 

3. A két délelőtti rendezvényen való részvétel – program szerint 9:00-13:00, valamint 

a Centrál vacsorán való részvétel (ennek ára: 28.000 Ft/fő) 

 

 

https://europartners.org/conference
https://europartners.org/conference/2017/program#saturday
http://keve.org/index.php?subid=3&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=8&mailid=80


Regisztráció és fizetés a kedvezményes részprogramokra: 

1. ha a fizetés utalással 

történik: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckI7uBu-Cd0V46GkNvMR-

JWKfuHhH0q587CucLe73HRdwwQg/viewform?c=0&w=1 

2. ha a fizetés bankkártyával történik: www.keve.org, az Aktualitások menüpont alatt 

 

A jelentkezés akkor érvényes, ha a részvételi díj legkésőbb 2017. január 31-ig megérkezik 

10700206-24320601-51200002 (CIB Bank) a KEVE Társaság bankszámlájára. 

 

A KEVE tagok és a KEVE Y tagozata számára a teljes konferenciára vonatkozóan támogatás 

az Europartners vezetőségétől kérhető a következő email 

címen: conference@europartners.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEVE Társaság | Székhely és iroda: 1088 Budapest, Gutenberg tér 2., félemelet 3. | 

+36 20 3989475 | mail.keve@gmail.com 

http://keve.org/index.php?subid=3&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=9&mailid=80
http://keve.org/index.php?subid=3&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=9&mailid=80
http://www.keve.org/?acm=3_80
mailto:conference@europartners.org
tel:%2B36%2020%203989475
mailto:mail.keve@gmail.com

