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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....    RRRRÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A ÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A ÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A ÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A SSSSZLOVÁZLOVÁZLOVÁZLOVÁKKKK,,,,    CSEHCSEHCSEHCSEH,,,,    LENGYEL TÁJÉKOZTATÓ LENGYEL TÁJÉKOZTATÓ LENGYEL TÁJÉKOZTATÓ LENGYEL TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMFÓRUMFÓRUMFÓRUMRÓLRÓLRÓLRÓL    
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 tartottak a 3 országban rejlő üzleti lehetőségekről. Zalaegerszegen a Kamarák 

Házában. Az előadások különböző üzleti kapcsolatok lehetőségeiről szóltak, amelyek már magyar és 

szlovák, illetve cseh és lengyel vállalkozások között kialakultak, illetve új lehetőségekről is beszámoltak a 

szakdiplomaták. Mindhárom ország szakemberei kiemelték a helyi sajátosságok megismerésének 

fontosságát, a különböző gazdasági kultúrák eltérőségét, illetve a nyelvtudás szükségességét. Az előadások 

anyagai letölthetők az alábbi linken: http://www.zmva.hu/cikk/328 

 

3333....TTTTÁJÉKOZTATÁSÁJÉKOZTATÁSÁJÉKOZTATÁSÁJÉKOZTATÁS,,,,    RENDEZVÉNYEKRŐLRENDEZVÉNYEKRŐLRENDEZVÉNYEKRŐLRENDEZVÉNYEKRŐL    

Fém- és gépipari beszállítói kooperációs börze  
Az Osztrák Nagykövetség Kereskedelmi Osztályának és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamarának a szervezésében 2012. június 12-én, kedden 9.30 órai kezdettel a kamara 

székházában (9021 Győr, Szent István u. 10/a, Baross terem) megrendezésre kerül egy fém- és 

gépipari beszállítói kooperációs börze.  

Szakmai tanulmányút Ausztriába  
Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében 
megvalósuló IRIS - Interregionális Innovációs Rendszer című projektben szakmai tanulmányutat 
szervezünk Ausztriába (Burgenland, Stájerország) 2012. június 12-13-án, melyen 5-6 osztrák céget 
látogatunk meg, mint pl.: KWB Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH, Zotter csokoládégyár, Ökopark 
Hartberg, stb.  
A szakmai tanulmányútra vállalkozók és szakmai szervezetek képviselőit is várjuk. A részvételi díj 
ingyenes, a jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében tudjuk elfogadni.  
4444....TTTTÁJÉKOZTATÁSÁJÉKOZTATÁSÁJÉKOZTATÁSÁJÉKOZTATÁS,,,,    INFORMÁCIÓINFORMÁCIÓINFORMÁCIÓINFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁS        

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

tájékoztatás, tanácsadás és információszolgáltatástájékoztatás, tanácsadás és információszolgáltatástájékoztatás, tanácsadás és információszolgáltatástájékoztatás, 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 
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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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