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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....    RRRRADGONAI VÁSÁRADGONAI VÁSÁRADGONAI VÁSÁRADGONAI VÁSÁR    ----    FELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁS    
 

Értesítjük, hogy öt szervezet által koordinálva és finanszírozva- HITA, ZMVA, ZMKIK, Borostyánkőút 

Gazdaságfejlesztési  Klaszter, Zalaegerszeg város- „Zala Megye” az augusztusi jubileumi 50. AGRA - Radgonai Agrár- 

és Élelmiszeripari Vásáron önálló, 60 négyzetméteres standdal jelenik meg, melyre várjuk kis- és 

középvállalkozások jelentkezését is, akár mint kiállítók, akár mint árusítók (jellegzetes magyar termék legyen). 

Minden kiállító vállalkozásnak egy kb. 4 négyzetméteres helyet tudunk biztosítani, mely tartalmaz egy 1 méteres 

pultot, és egy vitrint. A koordináló öt szervezet a kereskedelemfejlesztési pályázat keretében, valamint további 

anyagi hozzájárulással is finanszírozza a megjelenést, ezért a részvételi díjak igen kedvezőek! 

 

Időpont: Időpont: Időpont: Időpont:  2012. Augusztus 25-30-ig 

(Helyszín: Gornja Radgona(Helyszín: Gornja Radgona(Helyszín: Gornja Radgona(Helyszín: Gornja Radgona, Szlovénia) 

Jelentkezési határidő:  2012. Július 27. 

 

3333....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.  

 

4444....    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. 

FORDULJON HOZZÁNK BIFORDULJON HOZZÁNK BIFORDULJON HOZZÁNK BIFORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!ZALOMMAL!ZALOMMAL!ZALOMMAL!    


