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1.1.1.1. Turisztikai üzletemberTurisztikai üzletemberTurisztikai üzletemberTurisztikai üzletember----találkozó Szerbiában, Belgrádban találkozó Szerbiában, Belgrádban találkozó Szerbiában, Belgrádban találkozó Szerbiában, Belgrádban  
Az Enterprise Europe Network hálózat 2013-ban újra megrendezi nagysikerű turisztikai 
üzletember-találkozóját Belgrádban, a 35. Nemzetközi Turisztikai Vásár 35. Nemzetközi Turisztikai Vásár 35. Nemzetközi Turisztikai Vásár 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.  
Irodánk szervezésében harmadik alkalommal vesznek részt magyar vállalkozások a vásár 
keretében megrendezésre kerülő üzletember-találkozón.  
IdőpontIdőpontIdőpontIdőpont: 2013. február 22.  
Jelentkezési határidő: Jelentkezési határidő: Jelentkezési határidő: Jelentkezési határidő: 2013. február 12.  
Jelentkezés: Jelentkezés: Jelentkezés: Jelentkezés: een@zmva.hu; +36 92 316 033  
A részvétel ingyenes.  
Várjuk utazási irodák, tour-operátorok és borászati cégek jelentkezését!  
Elegendő számú jelentkező esetén irodánk a vállalkozások kiutazását megszervezi!  
A rendezvény honlapja és a már jelentkezett cégek megtekinthetőek az alábbi linken: 
http://www.b2match.eu/bitbe2013  
 
 
2.2.2.2. Tourism@GAST Tourism@GAST Tourism@GAST Tourism@GAST ----    Turisztikai és vendéglátóipari üzleti találkozó HorvátorTurisztikai és vendéglátóipari üzleti találkozó HorvátorTurisztikai és vendéglátóipari üzleti találkozó HorvátorTurisztikai és vendéglátóipari üzleti találkozó Horvátországban szágban szágban szágban  
Idén is megrendezésre kerül a Tourism@GAST 2013 nemzetközi üzletember találkozó a 
vásár (www.gastfair.com) mellett, melyre várjuk az alábbi szektorból a vállalkozók 
jelentkezését:  

• Utazási irodák és ügynökségek  
• Hotel, motel, kemping üzemeltetők  
• Wellness és Spa  
• Öko- és falusi turizmus  
• Aktív turizmus  
• Személyszállítás (busz, vasút és légi)  
• Biztosítás és finanszírozás  
• Turisztikai befektetők  
• Vendéglátás és kapcsolódó szolgáltatások: étel és ital  
• Gasztronómiai kellékek  
• Vendéglátóipari eszközök  
• Internet és turizmus  

 
A vásár 2013. március 6-10 között kerül megrendezésre, az üzletember találkozó pontos 
napját még nem tűzte ki a főszervező, de előreláthatólag március 7-én lesz megtartva.  

 

 

 A tárgyalások munkanyelve angol vagy horvát, az üzletember találkozón részt vevő és 
tárgyaló cégek számára magyar-horvát tolmács biztosított.  
Jelentkezés és bővebb információ: Jelentkezés és bővebb információ: Jelentkezés és bővebb információ: Jelentkezés és bővebb információ: een@zmva.hu, 06-92-316-033, Vékásy Zsuzsanna 
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3. 3. 3. 3. MOS MOS MOS MOS ----    Kereskedelmi és üzleti vásár Celjében Kereskedelmi és üzleti vásár Celjében Kereskedelmi és üzleti vásár Celjében Kereskedelmi és üzleti vásár Celjében  
46. alkalommal kerül megrendezésre a szlovéniai Celje városában a „MOS” nevű 
Nemzetközi Kereskedelmi és Üzleti Vásár 2013. szeptember 11-17 között. A régió 
legnagyobb kereskedelmi bemutatója és üzleti eseménye 137000 látogatóval, melynek 
40%-a üzletember. A 2012.évi vásáron 34 ország 1604 kiállítója mutatkozott be.  
A vásáron főként a fém- és gépipar, faipar, építőipar, mezőgazdaság, élelmiszeripar, 
lakásfelszerelés-, lakberendezés-, sport,- szabadidő eszközök, fűtőrendszerek, kézműves 
termékek jelennek meg.  
JelenJelenJelenJelentkezési határidő a vásáron történő kiállításra: tkezési határidő a vásáron történő kiállításra: tkezési határidő a vásáron történő kiállításra: tkezési határidő a vásáron történő kiállításra: 2013. április 05.  
Jelentkezés: Jelentkezés: Jelentkezés: Jelentkezés: een@zmva.hu; +36 92 316 033  
    
4.4.4.4. Lezáruló GOP pályázatok Lezáruló GOP pályázatok Lezáruló GOP pályázatok Lezáruló GOP pályázatok     
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – a beérkezett pályázatok nagy számára és a 
rendelkezésre álló keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel – az alábbi pályázati 
kiírások benyújtási lehetőségét 2013. február 8-ával felfüggeszti:  
- „Mikrovállalkozások fejlesztése” (GOP-2011-2.1.1/M)  
- „Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középváll-ok számára” (GOP-
2012-2.1.1/B)  
- „Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középváll-ok számára (KHG)” 
(GOP-2011-2.1.1/KHG)  
 
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál a GOP-2011-2.1.1/M pályázat 
befogadásának határideje 2013. február 8.        
    
5.5.5.5. Idegen Idegen Idegen Idegen nyelvi és Informatikai képzések szinte ingyen nyelvi és Informatikai képzések szinte ingyen nyelvi és Informatikai képzések szinte ingyen nyelvi és Informatikai képzések szinte ingyen ––––    TÁMOP 2.1.2 TÁMOP 2.1.2 TÁMOP 2.1.2 TÁMOP 2.1.2     
Mindössze 2-5%-os (visszaigényelhető) önerő befizetésével érhetők el informatikai és 
idegen nyelvi képzések a TÁMOP 2.1.2-es pályázaton nyertes szolgáltatókon keresztül.  
További információ: http://tudasodajovod.hu    
    
6.6.6.6. Országinformációs rendszer Országinformációs rendszer Országinformációs rendszer Országinformációs rendszer     
Elkészült a HITA új országinformációs rendszere, ahol sok egyéb mellett tájékoztatást 
kaphatnak:  
Uaz adott ország társadalmi-gazdasági helyzetéről, külkereskedelem-technikai tudnivalókról 
(pl. vámszabályok, külkereskedelmi engedélyezési rendszer, nemzetközi szabványok, 
szakkiállítások, stb.) U befektetési feltételekről.  
 
Ajánlásokat kaphatnak továbbá helyi üzleti szolgáltatásokkal kapcsolatosan, (pl. ügyvédek, 
marketing cégek, fordítók listája) megtalálhatják külgazdasági irodahálózatunk 
elérhetőségeit, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal által az adott relációban szervezett 
rendezvényeket, valamint az aktuális üzleti lehetőségekről is tájékozódhatnak.  
A rendszer az alábbi linken érhető el: http://www.hita.hu/RegioNavi.aspx     
 


