Hamis tárgyak kiállítása a szegedi Reklámhéten
- A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület közleménye -

2011. május 10-e és 13-a között Szegeden, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara székházában mutatja be hamisítás elleni kiállítását a Hamisítás Elleni
Nemzeti Testület. A szervezők a világszerte egyre nagyobb problémát jelentő, a
gyermekjátékoktól kezdve az autóalkatrészeken át a gyógyszerekig szinte már minden
terméket érintő hamisítás veszélyeire, társadalmi és gazdasági következményeire
kívánják felhívni a figyelmet a rendezvénnyel
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Reklámhét rendezvényéhez kapcsolódóan
kerül megrendezésre Szegeden május 10-e és 13-a között a hamisítás elleni kiállítás. A
Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
együttműködésével létrehozott tárlat látogatói a két szervezet szakértőinek segítségével
nyerhetnek bepillantást a hamisítás problémakörébe, valamint a hamisítás ellen küzdő
szakemberek munkájának kulisszatitkaiba.
A tárlat egy lakás elrendezése szerint épül fel, ahol a látogatók megismerhetik, hogy a
mindennapok során hol, milyen hamisítványokkal kerülhetnek kapcsolatba, ezek milyen
veszélyeket jelentenek rájuk nézve, és mit tehetnek annak érdekében, hogy elkerüljék a
megvásárlással, használattal, fogyasztással járó problémákat. A kiállításon gyúlékony vagy
épp működésképtelen elektronikai termékek, gyenge minőségű ruhaneműk, egészségkárosító
anyagokat tartalmazó gyógyszerek, biztonsági előírásoknak nem megfelelő gyermekjátékok,
kétes összetételű kozmetikumok, valamint hamisításhoz használt eszközök tucatjai adnak
képet a hamisítók leleményességéről. A kiállításon látható tárgyakat a vámhatóság hazai
eljárások során foglalta le.
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A belépés díjtalan!

Hamis ígéretek, valódi veszélyek:
2009 decembere óta a kiállítás már több városban és ifjúsági fesztiválon is látható volt.
A rendezvénysorozatról az alábbi linken tájékozódhatnak:
http://www.hamisitasellen.hu/hu/hirek/2010/hamis-igeretek-valodi-veszelyek-hamis-targyakkiallitasa
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