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FelhívásFelhívásFelhívásFelhívás    ----    TANULMÁNYÚTTANULMÁNYÚTTANULMÁNYÚTTANULMÁNYÚT    
 

A Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter 2013 október 17-én egy napos tanulmányutat 

szervez Magyarországra. A tanulmányút célja a résztvevők szakmai tudásának kiszélesítése, 

legjobb gyakorlatok megismertetése illetve vállalkozásuk piacának bővítése. 

 

A tanulmányút helyszínei a következők: Szentgyörgyvölgy, Nagypáli, Szombathely, Pornóapáti 

 

Várjuk az érdeklődők jelentkezését elérhetőségeinken! 

 

FelhíváFelhíváFelhíváFelhívás s s s ––––    MARKETINGSTRATÉGIAMARKETINGSTRATÉGIAMARKETINGSTRATÉGIAMARKETINGSTRATÉGIA    

 

A Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter a működésre elnyert pályázat keretében 

marketingstratégiát készít annak érdekében, hogy a klasztertagok számára iránymutatásként 

szolgáljon termékeik értékesítése során. 

 

Kérem Önöket, hogy a stratégia sikeres elkészítése érdekében töltsék ki az alábbi kérdőívet (a 

linkre kattintva válik elérhetővé): rövid szöveges válaszokat kell adni, a kitöltés kb. 15 percet15 percet15 percet15 percet 

vesz igénybe! 
https://docs.google.com/forms/d/1ktAlZSnVpWb0pVw-o4MkGiKNgPDdxuuMYWJHfjlO0ug/viewform 
 

    

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. 
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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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Gondoskodás Alapítvány 

 

Dömökné Srágli Lívia Dömökné Srágli Lívia Dömökné Srágli Lívia Dömökné Srágli Lívia     Tóth AdélTóth AdélTóth AdélTóth Adél    
projektmenedzser  klaszter aszisztens 

06-30-835-0012; livia.domok@zalalovo.hu  toth.adel@zalalovo.hu 
 


