Dear Euralarm Member,
Шановний Члене Євраларм,
The General Assembly 2014 of Euralarm will be held this year from May 11th – May 15th in Juan
les Pins (Nice), France.
Цього року Генеральна Асамблея Євраларм 2014 буде проводитись з 11 по 15
травня у Жуан-ле-Пен (Ніцца), Франція.
It is a pleasure, not only to invite you and your partner to the General Assembly, but foremost it
is an honour to invite you to our first international conference on
Для нас є великим задоволенням не лише запросити вас та вашого партнера на
Генеральну Асамблею, але, перш за все, для нас велика честь – запросити вас на
першу міжнародну конференцію, присвячену темі
“Safer and Secure Solutions for Smarter Cities”.
«Безпека у проектах «Розумне Місто».
Our Nice conference will address how the Fire & Security Industry can contribute to the
initiatives for “Smarter Cities”. It is Euralarm’s objective to be and to stay in “driver’s seat” to
represent the European Fire & Security Industry on a political level and to co-operate in any
new initiatives in the field of “Smarter Cities”.
Під час нашої конференції у Ніцці мова йтиме про те, яким чином індустрія
пожежної безпеки та охорони може сприяти ініціативам проектів «Розумних
Міст». Саме це і є метою Євраларм – бути у «кріслі водія», представляючи
європейську індустрію пожежної безпеки та охорони на політичному рівні та
співпрацювати у будь-яких нових ініціативах, що стосуються «Розумних Міст».
Beside interesting presentations and discussions we expect representatives from the EU
Commission, EU Parliament and from local authorities. Further details you’ll find in the attached
conference abstract.
Окрім цікавих презентацій та обговорень ми очікуємо представників Європейської
Комісії, Європейського Парламенту та місцевих органів влади. Додаткові
подробиці ви знайдете у прикріпленому до даного листа резюме конференції.
The delegates and guests will be staying at the Hotel Garden Beach in Juan les Pins where the
General Assembly as well as the conference will be organised. The Garden Beach hotel is in
the heart of the Riviera, and part of Provence. This is where the Alps meet the Mediterranean
Sea and where the light has attracted famous painters, such as Picasso, Matisse and Chagall.
Of course there is a special program for you and your partner to discover one of the most
beautiful places on this planet, steeped in culture and history.
Делегати та гості перебуватимуть у готелі Garden Beach (Жуан-ле-Пен), де
буде організована як Генеральна Асамблея, так і конференція. Готель Garden
Beach знаходиться у центрі Рив’єри та є частиною Провансу. Саме тут Альпи
зустрічаються із Середземним морем й саме це місце приваблювало таких
відомих художників як Пікассо, Матісс та Шагал. Для вас та вашого партнера ми
підготували особливу програму, що допоможе повною мірою відкрити одне з
найгарніших місць цієї планети, сповнене культурних та історичних надбань.
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Sunday, 11 May

14.00 – 18.00

Social program with partner

s.a. att. Tour
description

Monday, 12 May

10.00 – 16.00

General Assembly (for Euralarm
members only)

Garden Beach Hotel

Monday, 12 May

19.00 – 23.00

Gala dinner

Hotel Le Negresco

Tuesday, 13 May

09.00 – 16.00

Safer and Secure Solutions for Smarter
City’s (international conference)

Garden Beach Hotel

Wednesday, 14
May

09.00 – 16.00

Members Meetings and Workshops of the
Euralarm Sections

Garden Beach Hotel

Thursday, 15 May

09.00 – 16.00

Euralam Board meeting

Garden Beach Hotel

Програма заходів:

Неділя, 11 травня
Понеділок, 12
травня
Понеділок, 12
травня
Вівторок, 13
травня

14.00 – 18.00

10.00 – 16.00

19.00 – 23.00

09.00 – 16.00

Середа, 14 травня
09.00 – 16.00
Четвер, 15 травня

Культурна програма з партнерами

Див. у доданому
файлі «Опис Туру»

Генеральна Асамблея (лише для
членів Євраларм)

Готель Garden
Beach (Жуан-леПен)

Гала-вечеря

Готель LeNegresco
(Ніцца)

Більш Безпечні та Надійні рішення
для Розумних Міст (міжнародна
конференція)
Засідання членів та воркшопи
секцій Євраларм

Готель Garden
Beach (Жуан-леПен)
Готель Garden
Beach (Жуан-леПен)

Засідання Правління Євраларм
09.00 – 16.00

Готель Garden
Beach (Жуан-леПен)

The General Assembly 2014 and conference will be held in :
Hotel Garden Beach Juan les Pins
15 – 17 boulevard EdouardBaudoin
06160 Juan les Pins - France
+33 4 92 93 57 57
contact.gardenbeach@partouche.com
Генеральна Асамблея 2014 та конференція проходитимуть :
Готель Garden Beach, Жуан-ле-Пен
бул. Едуард Бодуан, 15-17
06160 Жуан-ле-Пен - Франція
+33 4 92 93 57 57
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contact.gardenbeach@partouche.com
The Gala dinner will be served in :
Hotel Le Negresco
37 Promenade des Anglais
06000 Nice – France
+33 4 93 16 64 00
Гала-вечеря проходитиме:
Готель Le Negresco
Англійська набережна, 37
06000 Ніцца – Франція
+33 4 93 16 64 00

Please make your reservations as soon as possible,
case BEFORE FEBRUARY 28th, 2014to get the “early booking price”.

but

in

any

Просимо вас бронювати місця якомога раніше, але у будь-якому разі
ДО 28 ЛЮТОГО, 2014р, щоб отримати можливість скористатись
спеціальною знижкою.

Booking is as simple as visiting the website www.econgress.at/eur14r where you will
find more detailed information.
Забронювати місце дуже просто, необхідно лише відвідати веб-сайт
www.econgress.at/eur14r, де ви знайдете більш детальну інформацію.
We’re looking forward to welcoming you in Juan les Pins.
З нетерпінням чекаємо на вас у Жуан-ле-Пен.

Best regards,
Dirk Gesenhues
Euralarm General Secretary
www.euralarm.org
EU Transparency Register 94201247949-87
З найкращими побажаннями,
Дірк Гезенх’ю
Генеральний Секретар Євраларм
www.euralarm.org
EU Transparency Register 94201247949-87
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