
  

Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési KlaszterBorostyánkőút Gazdaságfejlesztési KlaszterBorostyánkőút Gazdaságfejlesztési KlaszterBorostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter    

8999 Zalalövő, Körmendi u. 3. 

Telefon: 30/835-0012; 92/372-360 

E-mail:  livia.domok@zalalovo.hu 

 toth.adel@zalalovo.hu 

 

HÍRLEVÉL 
BOROSTYÁNKŐÚT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KLASZTER 

2012.2012.2012.2012.    ÉVFOLYAM ÉVFOLYAM ÉVFOLYAM ÉVFOLYAM 6666....    SZÁMSZÁMSZÁMSZÁM    
    

    

FelhívásFelhívásFelhívásFelhívás    

 

A tavalyi évben a Zala Menti Napok során megszervezésre került rendezvények 

folytatásaként a Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter az idei évben is megrendezi a a 

Vállalkozói KiállítástVállalkozói KiállítástVállalkozói KiállítástVállalkozói Kiállítást.    

A klaszter fontos feladatának tekinti, hogy a klaszter tagjainak, illetve a környék 

vállalkozóinak lehetőséget biztosítson a megjelenésre, bemutatkozásra a szűkebb 

környezetükben, és lehetőséget teremtsen üzleti tárgyalásokra, üzleti kapcsolatok 

kialakítására, a hazai és a nemzetközi piacokon egyaránt.  

Az 2013. augusztus 92013. augusztus 92013. augusztus 92013. augusztus 9----11111111----ére ére ére ére Vállalkozói KiállítástVállalkozói KiállítástVállalkozói KiállítástVállalkozói Kiállítást szervezünk a zalalövői Salla 

Művelődési Központ és Könyvtár Konferenciatermébe, melynek keretében 

klasztertagjainknak, illetve más vállalkozóknak megjelenési lehetőséget biztosítunk 

termékeik/szolgáltatásaik bemutatására. Így a térség vállalkozói viszonylag kis 

költségráfordítással ismertethetik meg saját termékeiket és vállalkozásukat a potenciális 

partnereikkel, illetve a lakossággal.  

A endezvény hagyományteremtő szándékkal kerül megrendezésre a település 

gazdasági potenciáljának kiaknázása, illetve a helyi vállalkozások összefogása, fellendítése 

céljából. 

 

Kérjük, hogy amennyiben részt szeretne venni kiállítóként a kiállításon, kérem jelezze 

az alábbi elérhetőségeinken. 
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Tisztelt Klasztertagok!Tisztelt Klasztertagok!Tisztelt Klasztertagok!Tisztelt Klasztertagok!    

 

Folyamatosan készül és feltöltés alatt áll a Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter 

honlapja. (www.borostyanklaszter.hu) Ezen a honlapon a klaszterről, a tagvállalkozásokról 

jelennek meg információk, hírek, munkaanyagok, illetve lehetőségük van a klasztertagoknak 

tevékenységeik bemutatására. Felhívjuk tagvállalkozásink figyelmét, hogy e-mail címeinkre 

küldjék el olyan promóciós anyagaikat, melyeket szeretnének megjelentetni a honlapon, 

továbbá lehetőség van a vállalkozás honlapjának linkjének megadására, így a klaszter 

honlapjáról az közvetlenül elérhető. 
 

 

FelhívásFelhívásFelhívásFelhívás    

 

A Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter támogatást nyújt azon tagvállalkozóinak, akik 

szeretnének részt venni üzletember-találkozókon, vállalkozói kiállításokon, szakmai 

tanulmányutakon. 

A klaszter munkaszervezete folyamatosan tájékoztatást küld az aktuális üzletember-

találkozókról, tanulmányutakról, vállalkozói kiállításokról és várja azok jelentkezését a 

lentebbi elérhetőségeken, akik ezeken részt szeretnének venni: 
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Tisztelt Klasztertagok!Tisztelt Klasztertagok!Tisztelt Klasztertagok!Tisztelt Klasztertagok!    

 

A projekt keretében elkészítésére került 4 db adatbázis, melyek elérhetőek a klaszter 

honlapjáról (www.borostyanklaszter.hu). Az innovációs, logisztikai, pályázatfigyelési és 

beszállítói adatbázis a szakmai és vállalkozói kompetenciák fejlesztése illetve a piaci 

kapcsolatok bővítése érdekében áll a tagok rendelkezésére, illetve a tagoknak lehetőségük 

van arra, hogy bekerüljenek ezekbe az adatbázisokba. Az adott adatbázisra, majd a megjelenő 

cégek nevére kattintva elérhetővé válnak az adott cég elérhetőségei. 

Az adatbázisok aktualizálása és frissítése folyamatosan történik. 
 


