A projekt célja a már meglévő vállalkozási, tanácsadási és marketing-szolgáltatások/eszközök fejlesztése, valamint újak létrehozása a
kreatív iparágakban, szolgáltatásokban rejlő potenciál felhasználásával. Cél a határon átnyúló együttműködési lehetőségek
kiaknázásával növelni a gazdasági teljesítőképességet és a társadalmi integrációt A projekt feltérképezi, felméri a célcsoporthoz tartozó
vállalkozásokat, cégeket, szervezeteket és megalapozza felkészülésüket a határ menti régiókban a kreatív hálózat kialakítására.
A készülő adatbázist és a felmérés alapján készült fejlesztési tervet webhelyen és és nyomtatott formában is publikáljuk. Új üzleti és
információs/marketingszolgáltatásokat kívánunk megalapozni, amelyek a szlovák–magyar határon átnyúló együttműködések
fejlkesztésére irányulnak a kreatív iparágakban. Ez magába foglalja a kreatív klaszter a tervét. Az érdeklődő vállalkozások számára
konferenciákat, workshopokat, 4-napos, díjmentes kreatív kiállítást szervezünk.

M E G H Í V Ó
A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (HU), együttműködve
a Komáromi Terület Fejlesztési Ügynökséggel (SK) és a Szenc-Bazini Terület Fejlesztési
Ügynökséggel (SK)
tisztelettel meghívja Önt a

„KREATÍV IPAR / KREATÍVNY PRIEMYSEL”
című projekt 2 napos

MUNKAMEGBESZÉLÉSÉRE
Rendezvényünk szakmai workshop a bevont szakértők és a célcsoport kiválasztott
képviselői, összesen 20 személy részvételével Győrben, melyen a projekt keretében
készülő, a kreatív cégek fejlesztési lehetőségeit elemző koncepció tartalmát szeretnénk
pontosítani, hogy a jövőben tervezett fejlesztési programok a bevont cégek, szervezetek és
alkotók valódi igényeit tudják kielégíteni.

Időpont: 2011. november 3-4. 12:00 óra kezdettel.
Helyszín: Famulus Hotel, H-9027, Győr, Budai út 4-6.
Ha rendezvényünk felkeltette érdeklődését, kérjük, hogy a csatolt jelentkezési lapot juttassa vissza!
Mivel a résztvevők lehetséges száma rendkívül korlátozott, a projektet végrehajtó szervezetek
fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelentkezők közül szakmai alapon kiválasszák azokat a
szervezeteket, szakértőket, akik számára megadják a részvételi lehetőséget (ugyanakkor a
kiválasztásnál fontos szempont a visszaérkezés sorrendje is). A jelentkezést csak a programba
regisztrált cégek részéről tudjuk figyelembe venni. A jelentkezés határideje: 2011. október 24.
A jelentkezés elfogadását 2011. október 25-én igazoljuk vissza a megadott telefonszámon vagy email-ben.
A visszaigazolást telefonon maximum 2 alkalommal kíséreljük meg. El nem fogadott jelentkezésről nem
küldünk visszaigazolást, azaz, ha a megadott időpontig nem érkezik visszajelzés, a regisztrációt
elutasítottnak kell tekinteni.
Jelentkezés / érdeklődés: info@kva.hu, telefonon: (96) 512 530, fax: (96) 512 534
Kérjük, az alábbi adatokat és a kitöltött adatlapot juttassa vissza elérhetőségeink egyikére! A rendezvény
díjmentes, de regisztrációhoz között, melyet a rendelkezésre álló férőhely erejéig tudunk elfogadni. A
jelentkezők közül a megadott adatok alapján szakmai alapon választunk.
Vállalkozás neve:
Résztvevő neve:
Email:
Tolmácsolást igényelek:
Szállás igény:
Kiválasztott vacsora menü száma:

Telefon/fax:
Igen

Nem

/

(Az előadások magyar nyelven hangzanak el.)

Egyágyas szoba:
1.

Kétágyas szoba:
2.
3. 4.
5.
(lásd a túloldalon)

A projekt Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. (A programról részletes
információ a www.husk-cbc.eu)

KREATÍV IPAR

HUSK0901/1.1.2/0252

Program:
2011. november 3.
12:00 - 12:15
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30
18:00 - 22:00

Regisztráció
A felmérés eredményeinek bemutatása
Lehetséges szolgáltatások, fejlesztési lehetőségek
Klaszterek/klaszteresedés/hálózatosodás jelentősége
Interaktív beszélgetés, ötletelés
Vacsora; Bowling

2011. november 4.
10:00 - 10:30
10:30 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 – 13:00

Munkamegbeszélés – az előző nap tapasztalatainak összefoglalása
Online Marketing lehetőségek a kreatív KKV-k számára
Az új pályázati projekt lehetőségei
Interaktív beszélgetés, ötletelés
Összegzés

Díjmentesen biztosítjuk:







szükséges technikai eszközök;
frissítők (üdítő, kávé, pogácsa);
helyszín (kb. 20 fő részére);
tolmácsolás;
étkeztetés (vacsora és reggeli);
szállás.





utazás;
biztosítás;
italfogyasztás;

A résztvevőknek kell megoldaniuk:

Vacsora menüajánlat:
Menü 1.
Rozéra sült kacsamell vinegretes jégsalátán, almapürével
Csirkemell szelet, pórés kéksajttal csőben sütve, bazsalikomos rizottón
Rétes variáció
Menü 2.
Hortobágyi palacsinta
Erdei gombákkal töltött sertés derék párolt rizs rösti burgonya
Somlói galuska
Menü 3.
Hideg magyaros ízelítő körített túróval, zöldségekkel
Mézes sörrel kenegetett sültcsülök, bajor káposztával, fóliás burgonyával
Gundel palacsinta csokoládé öntettel
Menü 4. (vegetáriánus)
Tavaszi tekercs salátával
Grillezett tofu vajas spárgával, pirított zöldségekkel
Gyümölcssaláta
Menü 5. (vegetáriánus)
Friss kerti zöldségek, pácolt feta sajttal, fekete olívabogyóval
Tofu falatok serpenyőben sült zöldségekkel, fűszeres burgonyával, borsos joghurtmártással
Vaníliás panna cotta, ananász carpaccioval és piros gyümölccsel

2.

