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1.1.1.1. MEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓ    
Az energiahatékonyság javítása mindannyiunk érdeke, mivel a fenntartható fejlődés folyamata 
mindenkit erre kényszerít saját és a jövő generáció életminősége érdekében. Mára az 
energiatakarékossági szemlélet szélesebb körben terjed, ami reményeink szerint az 
energiahatékonyság javításának igényét is magával hozza és lehetővé teszi a 
nagyságrendekkel történő javítást. 
Ennek a folyamatnak szeretnénk aktív közreműködője lenni, ezért a Zala Megyei 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kereteiben működő Enterprise Europe Network és a Zala 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
 

2013. május 142013. május 142013. május 142013. május 14----én én én én 10,oo órai kezdettel 
információs napot tart együttműködő partnere a CERTOP KFT közreműködésével, 

„A hatékony energiagazdálkodásban rejl„A hatékony energiagazdálkodásban rejl„A hatékony energiagazdálkodásban rejl„A hatékony energiagazdálkodásban rejlőőőő    lehetlehetlehetlehetőőőőségeségeségeségekrkrkrkrőőőől vezetl vezetl vezetl vezetőőőőknek”knek”knek”knek”    
 
címmel, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk. 
 
Helyszín: Kamarák Háza Kamarák Háza Kamarák Háza Kamarák Háza (8900 Zalaegerszeg, Petőfi u.24) 
 
A rendezvény programja: 

• 10.00. – 10.30. Az ISO 50001 energiairányítási rendszer gondolatai és üzenete – 
Domokos Péter Certop Kft. 

• 10.30. – 11.00. A mérés szerepe az energiairányítási rendszerben – Kondics Imre 
invoRáció zRt. 

• 11.00 – 11.30. Legjobb gyakorlatok a villamos és gázenergia felhasználásban 
iparvállalatok számára – Priegl Gábor CYEB Energiakereskedő Kft. 

• 11.30. – 11.50. szünet 
• 11.50. – 12.20. Energiarendszerek lehetőségei Közép - és Kelet Európában, skandináv 

technológiák regionális képviselete – Fehér László GreenTechnics Kft. 
• 12.20. – 12.50. VEP /Virtuális Erőmű Program tájékoztató – Gáspár Attila 
• 12.50. – 13.10. CERTOP társadalmi felelősségvállalása az energia témában és üzenete 

a vezetők részére – Sárközi Szilvia Certop Kft. 
 
Azoknak, akik ellátogatnak a rendezvényre, az invoRáció zRt. felajánlásában rendkívül 
kedvező áron vehetik igénybe egy tényszerű (műszeres) villamos hálózat analízist, amely 
megmutatja a villamos hálózat jövőjét meghatározó – néha még a gondos gazda szeme elől is 
rejtett – trendeket. 
Az előadásokat követően lehetőség lesz az előadókkal történő személyes konzultációra, 
tapasztalatcserére.   
 
2.2.2.2. VVVVállalkozók Vására és Gazdasági Találkozóállalkozók Vására és Gazdasági Találkozóállalkozók Vására és Gazdasági Találkozóállalkozók Vására és Gazdasági Találkozó    
A tavalyi sikerre tekintettel idén is megrendezésre kerül a Zala Menti Napok keretében a 
Vállalkozók Vására és Gazdasági Találkozó. A munkaszervezet várja mind kiállítók, mind a 
gazdasági találkozóra résztvevők jelentkezését. 
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3.3.3.3. AGRA Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár AGRA Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár AGRA Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár AGRA Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár ----    Gornja RadgonaGornja RadgonaGornja RadgonaGornja Radgona    

    
A klaszter a 2013. augusztus 24-29. között Szlovéniában, Gornja Radgonában megrendezésre 
kerülő mezőgazdasági kiállításon részt fog venni, mint kiállító. Várjuk a klasztertagok 
prospektusait, bemutatkozó anyagait, melyeket a klaszter standján megjeleníthetünk. 


