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1.1.1.1. Turisztikai üzletemberTurisztikai üzletemberTurisztikai üzletemberTurisztikai üzletember----találkozó találkozó találkozó találkozó     
Az Enterprise Europe Network hálózat 2013-ban újra megrendezi nagysikerű turisztikai 
üzletember-találkozóját Belgrádban, a 35. Nemzetközi Turisztikai Vásár (35. Sajam 
Turizma/ITFFA) keretében. A vásár, mely a Közép-Kelet Európai régió legjelentősebb 
turisztikai vására, 2013. február 21-24. között kerül megrendezésre.  
 Az üzletember-találkozó időpontja: február 22. A részvétel ingyenes. Várjuk utazási irodák, 
tour-operátorok és borászati cégek jelentkezését!  
Jelentkezési határidő: 2012. február 01.  
 
 

2.2.2.2. Meghirdették a 2012. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot Meghirdették a 2012. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot Meghirdették a 2012. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot Meghirdették a 2012. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot  
A kiemelkedő innovációs teljesítmény elismerésére a Magyar Innovációs Szövetség és a 
Magyar Innovációs Alapítvány meghirdette a 2012. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot - 
közölték a kiíró szervezetek kedden.  
A pályázaton indulhatnak a 2012-ben műszaki, technológiai, gazdasági innovációs 
teljesítménnyel jelentős üzleti hasznot elért, Magyarországon bejegyzett vállalkozások. A 
pályázatokat 2013. február 6-áig lehet beadni. Az év legjelentősebb innovációját elismerő 
Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő teljesítményeket további hat kategóriában is 
díjazzák, valamint odaítélik a Magyar Innovációs Szövetség különdíját is.  
A 2012. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket 2013 márciusában adják át az 
Országházban.  

 

 
    

3.3.3.3. Nemzetközi üzleti partnerkereső ajánlatok Nemzetközi üzleti partnerkereső ajánlatok Nemzetközi üzleti partnerkereső ajánlatok Nemzetközi üzleti partnerkereső ajánlatok     
• Erdélyi kertibútorgyártó cég keres Magyarországon partnereket, különböző típusú 

együttműködésre is nyitott, mint például: kereskedelmi közvetítő szolgáltatások vagy kölcsönös 
termelési együttműködés, stb  

• Erdélyi oktatással-képzéssel foglalkozó cég magyarországi partnert keres, közös képzések 
kialakítására, előadók cseréjére, stb.  

• Villamos- és hőenergiát előállító lengyel cég biomassza beszállítót keres Magyarországról, 
Olaszországból, Litvániából és Bulgáriából.  

• Egyesült királyságbeli új és használt mezőgazdasági gépeket és traktorokat forgalmazó 
cég kereskedelmi ügynököt vagy forgalmazót keres Bulgáriában, Horvátországban, 
Magyarországon, Romániában és Szlovéniában.  

• Megfizethető elektromos autókkal foglalkozó osztrák cég forgalmazó partnereket keres 
Csehországban, Németországban, Magyarországon, Olaszországban és Szlovéniában.  

• Hidraulikus alkatrészek és részegységek gyártásával foglalkozó szerb kisvállalat gyártási 
kapacitást kínál, emellett kölcsönös termelési együttműködés létrehozásába is érdekelt.  

• Temesvári székhelyű román ügyvédi iroda jogi képviseletet ajánl azon magyar 
vállalkozásoknak, akik a román piacra belépni szándékoznak. Emellett alvállalkozói 
szolgáltatásait kínálja magyar ügyvédi irodák számára is.  

• Táplálkozás kiegészítők forgalmazásával foglalkozó spanyol cég terjesztési és forgalmazói 
szolgáltatásait kínálja a spanyol piacra hasonló termékekkel belépni kívánók számára.  

 



  HÍRLEVÉL  

BOROSTYÁNKŐÚT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KLASZTER    

Cím: 8999 Zalalövő, Körmendi u. 3. 

Telefon: 30/835-0012 

Email: livia.domok@zalalovo.hu; toth.adel@zalalovo.hu 

  

• Észt vállalkozás vásárlót vagy viszonteladót keres nagyválasztékú száloptikai kábel és 
hozzátartozó termékek forgalmazására, felhasználására. A termék még új az európai 
piacon, ezért most keresik a jövőbeni kulcsvásárlókat, illetve az ár is kialakítás alatt van. 
Fő vásárlói telekommunikációs cégek, szélessávú szolgáltatást nyújtó vállalkozások, 
mobil- és fix vonalas szolgáltatók és szélessávú hálózatokat kiépítő cégek.  

 
4.4.4.4. Karácsonyi és újévi üdvözletKarácsonyi és újévi üdvözletKarácsonyi és újévi üdvözletKarácsonyi és újévi üdvözlet    
    

    

    

Egész éves munkáját 
és együttműködését 

megköszönve 
kívánunk Önnek és 
kedves családjának 
boldog karácsonyi 

ünnepeket és 
sikerekben gazdag 

boldog új évet! 
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