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Vállalkozói Kiállítás megnyitó
2013. augusztus 9.
A Zala Menti Napok ideje alatt - a tavalyi kezdeményezés folytatásaként - ismételten
megrendezésre kerül a Vállalkozói Kiállítás, melyet a Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési
Klaszter támogat, s melyen több mint 10 kiállító vállalkozás 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 szerepel.
A Gondoskodás Alapítvány annak érdekében, hogy a klaszter tevékenység elindulhasson,
sikeresen megpályázta a Nyugat-dunántúli Operatív Program által meghirdetett NYDOP1.1.1/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 tavaly a helyi vállalkozások bemutatkozásának céljával. A látogatók képet kaphatnak
arról a vállalkozói rétegről, akik a szűkebb környezetünkben élnek, működnek, akik
elsődlegesen hatást gyakorolnak a helyi gazdaságra.
Egy ilyen bemutatkozás lehetőséget ad ismerkedésre, üzleti kapcsolatokra,
megbeszélésekre egyaránt. A kiállítással, illetve a klaszter működtetésével célunk, hogy
olyan vállalkozásoknak is segítsünk, akik fejlődni, bővülni szeretnének, de ehhez egyedül
kevés anyagi és humán erőforrásuk áll rendelkezésre.
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 ez egy nyitott szervezet, van lehetőség
a csatlakozásra, és kérem, hogy vegyenek részt minél többen a klaszter következő
időszakban megvalósítandó programjain is.
Herczeg Imre
polgármester

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 társaság - illetve jogelőde - alvállalkozói tevékenység keretében
részt vett többek között
·

a Magyar - Szlovén vasútvonal;

·

a Sopron – Szombathely - Szentgotthárd vasúthálózat;

·

az M7-es autópálya;

·

a 61, 74, 76 és a 86. sz. főutak és egyes elkerülő utak építésén, illetve felújításán;

·

valamint különböző önkormányzati, mentési, erdészeti és vízépítési munkálatokban.

A munkálatok során a cég komplex szolgáltatásnyújtást vállal, amely felöleli az építőipari földmunkák,
valamint a szállítás elvégzését is.
Az alvállalkozói tevékenységen kívül egyre jelentősebb nagyságrendű az önállóan vállalt munkák
aránya. Annak érdekében, hogy a fővállalkozásban végzett tevékenységünket maradéktalanul tudjuk
látni, alvállalkozók igénybevétele vált szükségessé.
A

legfőbb

lehetőség
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gazdasági

társaság

tevékenységének továbbfejlesztésére az építőipari (út,
vasút,

víz,

szennyvíz,

stb.)

infrastrukturális

beruházásokhoz kapcsolódó speciális árokásási-rakodási
feladatok területén található.

SZOLGÁLTATÁSAINK:
· anyagok eladása,
házhoz szállítása:

· tereprendezés
· hegyi / erdei / mezei

® vöröskavics

utak karbantartása

® betonkavics

· ároktisztítás

® mészkő

· közúti árufuvarozás

® homok

· nehézgép-szállítás

A gazdasági társaság 7 db tehergépjárművel, 4 db pótkocsival, 7 db munkagéppel és 6 db
személyszállító járművel rendelkezik. A székhely a "Zalalövői Ipari Park"-ban - a Lenti székhelyű
vállalkozási övezetben - található, ahol a járművek szervízeléséhez elengedhetetlenül szükséges
műhely

kialakítása

megtörtént,

illetve

a

fejlesztése,

felszerelésének

korszerűsítése

folyamatosan történik. A társaság helyi és környékbeli munkatársakat alkalmaz.
A gazdasági társaság Zala megyén kívüli tevékenységének
folytatása

érdekében

Bajánsenye

község

létrehozott

területén

egy

Vas

megyében,

fióktelepet,

annak

érdekében, hogy az adott munkavégzésekhez a fizikai
közelséget megteremtse.

ELÉRHETŐSÉG:
Cég neve: GYŐRFI-TRANS KFT.
Telephely: 8999 Zalalövő, Csány László u. 38.
Kapcsolattartó:
Győrfi János (ügyvezető)
Mobil: +36-30 / 947-06-84
Tel. / Fax: +36-92 / 371-976
Weblap: www.gyorfi-trans.hu
E-mail: gyorfitranskft@gmail.com

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

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.
Tapasztalataink szerint növekszik azoknak a vásárlóknak a tábora, akik tudják: az egészséges
táplálkozás egyik alappillére a tiszta és tradicionális alapanyagokból készült élelmiszer.
A kínálatunkban szereplő tej- és húskészítmények szabadon tartott állatoktól származnak,
melyeket hormon- és antibiotikum mentes, természetes tápanyagokkal etetnek, javarészt
inkább legeltetnek.
A kis családi vállalkozások számára megfizethetetlen a bejutás a nemzetközi üzletláncok
polcaira. A STELÁZSI értékesítési lehetőséget biztosít számukra, így eljuthatnak a hazai
vásárlókhoz és mivel nincsen közvetítő láncszem a rendszerben - közvetlenül a termelőktől
szerezzük be a termékeket - az áruk sem megfizethetetlen. Úgy véljük, hogy az egészséges
táplálkozás a hagyományos étkezéshez kötődik, hiszen az ipari termékek új keletűek és
összetevőikről sokszor bebizonyosodik, hogy károsak. Emellett sokak megélhetéséről, a
fenntartható családi gazdálkodás érdekeiről is szó van, újra kell teremteni a minőség, az
élvezetesség és a megbízhatóság nimbuszát. Nagyszüleink és dédszüleink korát idéző,
magyar ízvilágú, hagyományos eljárással készültfinomságokat kóstolhatnak az érdeklődők,
kizárólag magyar termelők, családi vállalkozások házi tejtermékeit, hentesáruit,
adalékanyagoktól mentes manufakturális élelmiszereit kínáljuk a vásárlóinknak.
Az ország sok tájáról szerezzük be termékeinket,zalaiak-göcsejiek az alábbiak:
- kiváló házi lekvárok készülnek Göcseji Csuda Jó Dzsem néven, Becsvölgyén és
Beleznán.
- A hidegen sajtolt olajokat Göcsejből kapjuk mindig frissen.
- A gombákat Zalában gombaszakértő gyűjti és szárítja.
- Szörpjeink többek között Zalából valók.
Nem ragaszkodunk feltétlenül a bio minősítéshez, de természetesen ilyen gazdaságokkal is
van kapcsolatunk, mint például Kaposszerdahelyről a gyümölcsleveink, Tökölről Gergics Antal
gazdaságából szörpök, paradicsomlé és egyéb cukormentes termékek.

Tanya Vendégház

8999 Zalalövő, Sötétmajor 5.
Kósik Miklósné
tel.: 30/5799 – 349
e-mail: kosikhajni@gmail.com
6 + 6 + 4 férőhelyes szobák fürdővel, WCvel, közös konyhával
Parkolás zárt helyen!

Szeretettel várjuk vendégeinket!

További kiállítók

Zalalövő Város
Önkormányzata

Teskánd Község
Önkormányzata

Tar Parkett Bt
Tömörfa: tartósság, meghitt környezet, elegancia

Gép és Ferrotech Kft.
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