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A Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter 2012 évben kezdte meg működését Zalalövőn és 

környékén. Célja a térség gazdasági fejlődésének elősegítése.  

Fontos feladatunk, hogy a klasztertagjainknak, illetve a környék vállalkozóinak lehetőséget 

biztosítsunk a megjelenésre, bemutatkozásra, a szűkebb környezetünkben, és lehetőséget teremtsünk 

üzleti tárgyalásokra, üzleti kapcsolatok megszerzésére, a hazai és a nemzetközi piacokon egyaránt. 

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

alkalmat teremt a Vállalkozók Vásárának megszervezésére. A Zala Menti Napok rendezvényein eddig 

főleg kulturális, hagyományőrző eseményekre került sor, elsősorban a környék lakossága számára, 

több ezres látogatói szám mellett. 

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 és vállalkozásukat a potenciális 

partnereikkel, illetve a lakossággal.  

A klasztertagjainknak, illetve más vállalkozóknak megjelenési lehetőséget biztosítunk a Zala 

Menti Napok rendezvénysorozat ideje alatt a termékei/szolgáltatásai bemutatására, és lehetőséget 

biztosítunk Zalalövő testvérvárosainak polgármestereivel való találkozásra, kapcsolatfelvételre. 

(Oberaich/Kibéd/Farra d’Isonzo). 

Kérjük, hogy amennyiben szeretne részt venni a kiállításon, jelezze az alábbi 

elérhetőségeinken. 

Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter 

Gondoskodás Alapítvány 

Dömökné Srágli Lívia 

projektmenedzser 

06-30-835-0012> livia.domok@zalalovo.hu 

Tóth Adél 

klaszter aszisztens 

toth.adel@zalalovo.hu 
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Ismét megrendezésre kerül az innoLignum Sopron Erdészeti és Faipari Szakvásár.  
A kiállítás időpontja és helyszíne: 2012. szeptember 62012. szeptember 62012. szeptember 62012. szeptember 6----8. Sopron, MKB 8. Sopron, MKB 8. Sopron, MKB 8. Sopron, MKB Aréna . Aréna . Aréna . Aréna .  
Változatlanul kedvezményesek árakkal, színes programokkal várják a vállalkozókat.  
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével, és annak elküldésével lehet a 99-514-543-es fax számra, 
vagy az innolignumsoproninnolignumsoproninnolignumsoproninnolignumsopron@sopronholding.husopronholding.husopronholding.husopronholding.hu email címre.  
Részletes információ: www.innolignumsopron.hu  
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EU-Kína üzleti és technológiai együttműködés vására immár hat alkalommal került sikeres 
megrendezésre, amelyeken a látogatók összlétszáma – EU-s cégek, szervezetek, egyetemek, 
kormányzati szervezetek és kutatóintézetek - meghaladta az 1000 főt, és amelyeken 2500 kínai 
látogató is részt vett.  
Manapság a vásár nagyon erős befektetési, kereskedelmi, technológiai és együttműködési 
platformot jelent EU és Kína között. Ebben az évben a vásár központi témái között a  
- bio-gyógyszeripar,  
- környezetvédelem,  
- új energia és az  
- IT szektorok fognak szerepelni.  
 
A vásáron 50 ország képviselői vesznek részt, hogy az üzleti és technológiai eszmecserében 
kivehessenek a részüket. A világ minden tájáról érkeznek szakértők és szakemberek, akiknek 
legfőbb célja a problémák és az akadályok hatékony megoldásainak a felkutatása és 
feltérképezése, illetve az új technológiai eszmecsere felépítése Kína és az EU tagállamai között.  
A kiállítók az 120 000m2 kiállítási központban helyezkednek majd el, ahol egyben a Nyugat-Kína 
Nemzetközi Vásár megrendezésére is sor kerül, összesen 4 500 kiállítóval és 500 000 látogatóval.  
A B2B találkozók és a partnerkereséssel kapcsolatos tevékenységek mindig is az esemény 
legfontosabb részei. Az előző 6 kiállítás során, több mint 10 000 B2B találkozóra került sor a 
résztvevő cégek között, amelyek a találkozók számához viszonyítva 30%-ban aláírt szerződéseket 
eredményeztek.  
        
 

4,4,4,4,    SSSSZLOVÁKZLOVÁKZLOVÁKZLOVÁK,,,,    CSEHCSEHCSEHCSEH,,,,    LENGYEL TÁJÉKOZTATÓ LENGYEL TÁJÉKOZTATÓ LENGYEL TÁJÉKOZTATÓ LENGYEL TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMFÓRUMFÓRUMFÓRUM    
    
FaFaFaFa----, bútor, bútor, bútor, bútor----    és megújuló energiaipari és megújuló energiaipari és megújuló energiaipari és megújuló energiaipari üüüüzletember találkozó zletember találkozó zletember találkozó zletember találkozó és céglátogatás és céglátogatás és céglátogatás és céglátogatás  
November 6-án üzletember-találkozót és céglátogatást szervezünk partnereinkkel közösen 
Ausztriába fa- és bútoripar, továbbá megújuló energia témakörben.  
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, a jelentkezéseket azok beérkezési 
sorrendjében fogadjuk.  
További információ az een@zmva.hu e-mail címen, vagy a +36 92 316 033-as telefonszámon.  
    


