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Vállalkozói Kiállítás megnyitó
2012. augusztus 10.
A Zala Menti Napok idei rendezvényei között vállalkozásokat érintő, vállalkozóknak szóló
programok is szerepelnek. Ezek egyike a Vállalkozói Kiállítás. A Vállalkozói Kiállítást a
Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter támogatta, és 10 kiállító mutatkozik be.
A Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter 2011. év májusában 20 szervezet
együttműködésével alakult. Az alapítók között 15 vállalkozás, 3 önkormányzat, 1 oktatási
intézmény és a Gondoskodás Alapítvány található.
A Gondoskodás Alapítvány, azért, hogy a klaszter tevékenység elindulhasson, sikeresen
megpályázta a Nyugat-dunántúli Operatív Program által meghirdetett NYDOP-1.1.1/A-11
Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása tárgyú felhívást. A pályázati forrás lehetőséget
ad különböző vállalkozásokat segítő programok megvalósítására.
A klaszter létrehozásának és működtetésének célja a Zalalövő térségében működő vállalkozások
tartós együttműködésének megteremtése, a térség gazdasági fejlődése, a helyi lakosság számára
munkahelyteremtés, a képzett fiatalok helyben maradásának elősegítése, egy élhetőbb környezet
kialakítása.
A klaszter céljaihoz illeszkedik ez a kiállítás is, amely hagyományteremtő szándékkal jött létre, a
helyi vállalkozások bemutatkozására. Idén csak néhány kiállítónk van, de ha minél több
vállalkozás él ezzel a lehetőséggel, akkor a látogatók – vállalkozók és magánszemélyek egyaránt képet kaphatnak arról a vállalkozói rétegről, akik a szűkebb környezetünkben élnek, működnek,
akik elsősorban hatással vannak a helyi gazdaságra.
Egy ilyen bemutatkozás lehetőséget ad ismerkedésre, üzleti kapcsolatokra, megbeszélésekre
egyaránt. Célunk a kiállítással, illetve a klaszter egész működésével kapcsolatban, hogy olyan
vállalkozásoknak is segítsünk, akik fejlődni, bővülni szeretnének, de ehhez egyedül kevés pénzt
és embert tudnak biztosítani.
A mai nehéz gazdasági helyzetben nem elég jól termelni, kitűnő szolgáltatásokat nyújtani,
mindezt el kell adni, megfelelő, vásárlóképes piacot kell találni. Ha azok a vállalkozások is
lehetőséget, kedvet kapnak a bemutatkozásra, akik még nem szoktak hozzá ahhoz, hogy
termékeiket, szolgáltatásaikat népszerűsíteniük kell a piacszerzés, vagy a piac megtartás
érdekében, hogy meg kell ismerniük egymást, a versenytársaikat és a lehetséges üzleti
partnereiket, elértük a célunkat.
Azok a nagyobb vállalkozások, akik már megjelennek máshol az országban, esetleg nemzetközi
piaci kapcsolataik is vannak, a bemutatkozással követendő példát mutathatnak, de találhatnak
újabb, közelebbi beszállítót, vagy partnert a további működésükhöz is.
Kérem Önöket, nézzék meg a Vállalkozói Kiállítást, ismerkedjenek a helyi vállalkozókkal, és
vegyék fel a kapcsolatot a klaszterünkkel, hiszen a klaszter nyitott szervezet, csatlakozási
lehetőség van, és kérem, hogy vegyenek részt minél többen a következő időszak programjain is.
Vertetics László
polgármester, Klaszter Bizottsági tag

A Kft. jogelőde - Győrfi János - egyéni vállalkozói tevékenységét 1988. március 11.-én kezdte
el, mint közúti teherfuvarozó. Egyéni vállalkozóként folyamatosan fejlesztette
tevékenységét, a szállítás mellett építőipari földmunkák végzését is megkezdte.
A Kft. - illetve jogelőde - alvállalkozói tevékenység keretében
részt vett többek között
a Magyar - Szlovén vasútvonal,
Sopron – Szombathely - Szentgotthárd vasúthálózat,
az M7-es autópálya,
főutak
építésén, jelenleg pedig a 76. számú és a 86. számú főút építésén, felújításán vesz részt.

Az alvállalkozói tevékenységen kívül egyre jelentősebb nagyságrendű az önállóan vállalt
munkák aránya. Annak érdekében, hogy a fővállalkozásban végzett tevékenységüket
maradéktalanul tudják ellátni, alvállalkozók igénybevétele vált szükségessé.
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Mobil: +36-30 / 947-06-84
Tel. / Fax: +36-92 / 371-976
Weblap: www.gyorfi-trans.hu
E-mail: postmaster@gyorfitranskft.t-online.hu
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CZEGLÉDY FERENC EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

Tevékenységünk:
Puffertatály gyártás
MVT bojlerkazánok felújítása, javítása szállítással,
szereléssel
Főzőüst javítás
ERKA SUPER kazántest felújítás, újracsövezés- új
csőfallal
Csőkígyó gyártás
Használt berendezések gőzkazánok, szerelvények,
olajégők, gázégők értékesítése
Kazánfűtő, olaj, gáz-tüzelőberendezés kezelői oktatás
Puffertartály gyártás 300-3000l űrtartalomig:
Csőkígyóval
Csőkígyó nélkül
Egyedi méretekben
Egyedi csonkozással

CZEGLÉDY FERENC
VÁLLALKOZÓ
8991 TESKÁND Felszabadulás u.5/1
MOBIL: 20/9444-658
TEL/fax: 92/560-062
E-mail: czegled9@t-online.hu

Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály
Szakközépiskola és Szakiskola
A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és
Szakiskola egy többcélú, közös igazgatású közigazgatási intézmény,
mely általános műveltséget megalapozó műszaki szakközépiskolai és
szakiskolai, valamint szakképzési, akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzési tevékenységet, továbbá iskolarendszeren kívüli szakmai
oktatást folytat.
Szakközépiskolai oktatás: 4 évfolyamos általános, 5 évfolyamos
nyelvi előkészítő, 4 évfolyamos felnőtt középiskolai nappali és
levelező munkarend szerinti képzés, OKJ szerinti szakképzés a 13.
évfolyamtól, akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés
nappali és levelező tagozaton.
Szakiskolai oktatás: általános képzés 9-10. évfolyamokon, OKJ
szerinti szakképzés a 11. évfolyamtól
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás: tanfolyami és felsőfokú
szakképesítést nyújtó képzés.

Cégünk családi vállalkozásként 2003 decemberében alakult, főként
számítástechnikai, informatikai eszközök kiskereskedelmi forgalmazására. Célunk
az érdeklődők igényeinek kielégítése a gyorsan fejlődő számítástechnika vilgában
mindig korszerű, kiváló minőségű eszközökkel, lehetőleg minél alacsonyabb áron.
Cégünk jelmondata:
Minőség – Megbízhatóság – Meggyőző ár!
Minőség: korszerű, minőségi áruk széles termékkínálatának megteremtése.
Megbízhatóság: gyors, pontos, korrekt kiszolgálás, vevőközpontúság, garanciális
problémák gyors ügyintézése.
Meggyőző ár: a cég alacsony rezsiköltségének köszönhetően rendkívül
versenyképes áron kínáljuk termékeineket.
Nálunk a vevő van a középpontban!
Tevékenységi körünk azóta bővült, foglalkozunk témamenedzseléssel,
projekttervezéssel, megvalósítással, közvéleménykutatással, adatfeldolgozással.

A Multifolium Kft STELÁZSI nevű boltja 2010 szeptembere óta
működik. Hazai kistermelők házi készítésű, hagyományokon alapuló
termékeiket kínáljuk.
Célunk, hogy összefogjuk azokat a kis- és közepes termelőket, melyek
egyedülálló minőséget termelnek, s melyek fennmaradása
meggyőződésünk szerint hozzájárul a gasztronómiai és kulturális
örökséghez.

(20) 938 1057; stelazsi41@gmail.com

További kiállítók
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