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1.1.1.1.    VVVVÁLLALKOZÓK VÁSÁRA ÁLLALKOZÓK VÁSÁRA ÁLLALKOZÓK VÁSÁRA ÁLLALKOZÓK VÁSÁRA ----    FELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁS    
A Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter a klaszter tagjainknak, illetve a környék 

vállalkozóinak lehetőséget kíván biztosítani a megjelenésre, a bemutatkozásra a szűkebb környezetünkben. 

A több mint 25 éve megrendezésre kerülő Zala Menti Napok rendezvénysorozata megfelelő alkalmat teremt 

a Vállalkozók VásáránakVállalkozók VásáránakVállalkozók VásáránakVállalkozók Vásárának megszervezésére.  

A Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter kezdeményezésére 2012 augusztusában egy új 

elemmel kívánjuk bővíteni a hagyományos programokat azzal a céllal, hogy a térség vállalkozói viszonylag 

kis költségráfordítással megismertessék saját termékeiket s vállalkozásukat a potenciális partnereikkel, 
illetve a lakossággal. A Vállalkozók Vásárának megrendezésével az a célunk is teljesül, hogy a helyi 

vállalkozások ismerjék meg lehetséges helyi beszállítóikat, helyi megrendelőiket, esetlegesen a helyi 
munkaerőt. 

További célunk, hogy azok a helyben dolgozó vállalkozók, akik eddig nem jelentek meg vásárokon, 

kiállításokon, gyakorlatot szerezzenek a termékeik, szolgáltatásaik megjelentetésében, a közvetlen piaci 
szereplőkkel való kapcsolatfelvételben, az üzleti tárgyalásokban. Fontos a szemléletformálás, a marketing 

eszközök használatának megtanulása, ami helyi, ismert környezetben talán könnyebb és hatékonyabb, mint 

egy ismeretlen piacon.  
 

2222....TTTTÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNY Y Y Y ––––    2012012012012.2.2.2.    ÁRPILIS ÁRPILIS ÁRPILIS ÁRPILIS 11.11.11.11.    
A Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter szervezésében tájékoztató rendezvényretájékoztató rendezvényretájékoztató rendezvényretájékoztató rendezvényre került sor, 

melynek a vállalkozások munkahelyi képzésének támogatási lehetőségeiről, a pályázatok elkészítéséről 
szólt, illetve esetleges vállalkozói együttműködésről a képzések lebonyolításában. 

Először a Széchenyi ProgramirodaSzéchenyi ProgramirodaSzéchenyi ProgramirodaSzéchenyi Programiroda két munkatársa tartott előadást a mikro-, kis-, közép-, illetve 
nagyvállalkozások munkahelyi képzéseinek támogatására vonatkozó pályázatról, illetve az Új Széchenyi 
Terv keretében megvalósuló új pályázati lehetőségekről, továbbá a Széchenyi Programiroda 

szolgáltatásairól. Ezt követte a képző intézményekképző intézményekképző intézményekképző intézmények képviselőinek előadása: a zalaegerszegi Ganz Ábrahám 
és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola és a SZÁM-PONT Kft. egy-egy képviselője tájékoztatott 
a náluk elérhető képzési programokról, illetve a Zalalövői Általános Iskolában megszerezhető ECDL 
bizonyítványról hangzott el előadás. 
     

3.3.3.3.    SSSSZLOVÁKZLOVÁKZLOVÁKZLOVÁK,,,,    CSEHCSEHCSEHCSEH,,,,    LENGYEL TÁJÉKOZTATÓ LENGYEL TÁJÉKOZTATÓ LENGYEL TÁJÉKOZTATÓ LENGYEL TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMFÓRUMFÓRUMFÓRUM    
2012. május 102012. május 102012. május 102012. május 10----én 9én 9én 9én 9oooooooo órai kezdettel a szlovák, cseh és lengyel külgazdasági szakdiplomaták 

(KGSZ) tájékoztatást tartanak fenti 3 országban rejlő üzleti lehetőségekről.  
Helyszín: Zalaegerszeg, Kamarák Háza.Zalaegerszeg, Kamarák Háza.Zalaegerszeg, Kamarák Háza.Zalaegerszeg, Kamarák Háza.  

A tájékoztatót követően a helyi vállalkozásoknak lehetőségük lesz személyesen tárgyalni a KGSZ-

ekkel, ajánlani termékeiket szolgáltatásaikat, melyek számára aztán igyekeznek piacot keresni a 

célországban. 
    

4444....TTTTÁJÉKOZTATÁSÁJÉKOZTATÁSÁJÉKOZTATÁSÁJÉKOZTATÁS,,,,    INFORMÁCIÓINFORMÁCIÓINFORMÁCIÓINFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁS        

A Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési KlaszterBorostyánkőút Gazdaságfejlesztési KlaszterBorostyánkőút Gazdaságfejlesztési KlaszterBorostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter várja mindazon vállalkozások, cégek jelentkezését 

ttttájékoztatás, tanácsadás és információszolgáltatásájékoztatás, tanácsadás és információszolgáltatásájékoztatás, tanácsadás és információszolgáltatásájékoztatás, tanácsadás és információszolgáltatás céljából, akik maga a Klaszter tevékenysége, vagy a 
Vállalkozók Vására illetve pályázati és képzési lehetőségek iránt érdeklődnek.  

 

5555....    MMMMARKETINGTEVÉKENYSÉG ARKETINGTEVÉKENYSÉG ARKETINGTEVÉKENYSÉG ARKETINGTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSATÁMOGATÁSATÁMOGATÁSATÁMOGATÁSA    

A Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter kiemelt feladatának tekinti a vállalkozók 
marketingtevékenységének, a hazai és nemzetközi piacokon való megjelenésének támogatását. Ennek 

érdekében várjuk azon vállalkozók ötleteit, kéréseit, akik szívesen részt vennének hazai és nemzetközi 
vásárokon, szakmai kiállításokon termékeik, szolgáltatásaik bemutatásával piac- és információszerzés 

céljából. 
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