
November 7-én és 8-án került megrendezésre a Zukunft Personal Hungary 
szakkiállítás. A rendezvény a HR-szolgáltatók és termékeik, valamint a 
gazdasági élet, illetve a közigazgatás döntéshozóinak találkozási 
pontja. Az esemény Budapest mellett Hannoverben, Bécsben 
és Stuttgarban kerül megrendezésre éves rendszerességgel.

A CINTAF Hungary elsődleges célcsoportja azon vállalati 
döntéshozók – jellemzően cégvezetők és HR menedzserek 
– akik fontosnak érzik a munkavállalók és családjaik iránti 
felelősségvállalást és gondoskodást. A rendezvény kiváló 
alkalmat adott számunkra, hogy személyesen is találkozzunk 
ezen vezetőkkel és megismertessük velük megoldásainkat 
a munkavállalók számára nyújtott juttatások és asszisztencia 
szolgáltatások területén. 

Szerettük volna első kézből átadni tudásunkat és mindazt, amit a CINTAF képvisel, ezért 
egy kerekasztal beszélgetést szerveztünk, melyen szolgáltatásunk három pillérét képviselve 
szakértő partnereink osztották meg gondolataikat és tapasztalataikat saját szakterületük 
vonatkozásában.
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A beszélgetésen országos partnerhálózatunk tagjai  
közül az alábbi meghívott szakértők vettek részt:

• Kánya Kinga – Napfogyatkozás Egyesület

Az egyesület az első, gyászfeldolgozást célzottan segítő hazai szervezet, mely 1996 
óta működik. Olyan szakmai közösség, amely azért dolgozik, hogy a veszteségek 
feldolgozásához mindenki segítséget kapjon. Az egyesület fő célja: szakember képzés, 
ismeretek terjesztése a széles társadalom számára és szemléletformálás.

• Bakondi Anikó – AMON Temetkezés, Gyöngyös

A cég 1991 óta foglalkozik teljeskörű ügyintézéssel és a temetések lebonyolításával. 
Segíti a hozzátartozókat a kegyeleti folyamat megszervezésében, levéve vállukról az 
ügyintézéssel járó terhet.

• Dr. Madarassy Tamás – Madarassy and Partners Ügyvédi Társulás

Az iroda 2003-tól nyújt teljes körű jogi szolgáltatásokat az életet átfogó valamennyi 
jogterületen. Kiterjedt szakmai kapcsolati hálójának köszönhetően hatékonyan tud jogi 
szolgáltatást és tanácsadást biztosítani ügyfelei számára az ország minden pontján.

A beszélgetésből sokat tanultunk, sok pozitív viszajelzést kaptunk a hallgatóság köreiből 
és olyan tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak, melyek nagyban segítik és motiválják 
munkánkat.
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Hogy hogyan éltük meg és hogy mit tanultunk a konferenciából,  
azt az alábbi rövid videóban foglaltuk össze. 
https://youtu.be/UxQTxsGilfg
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