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Szervezők:
Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai és Gazdasági 
Intézet Vállalkozási és Marketing Tanszék, Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter - Zala 
Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Faipari Tudományos Alapítvány, Pannon 
Novum Innovációs Ügynökség

Védnökök: 
Tonk Emil Magyar Marketing Szövetség alelnöke
Prof. Dr. Jereb László Nyugat-magyarországi Egyetem – FMK Dékánja
Horváth Jácint Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója

A Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kara, Pannon Fa- és Bútoripari 
Klaszter, a Faipari Tudományos Alapítvánnyal a Faipari Marketing Konferenciák prog-
ramjait mindig az ágazatot érintő, ill. a rendezvényi szakmatalálkozókon jelzett igé-
nyek alapján állítja össze. 

Az évenként megrendezésre kerülő szakmai konferencia célja, hogy az aktuális témák 
felvezetésével, példaértékű megoldások bemutatásával elősegítse a faipari szakma 
piaci érvényesülését. Az innovációs kényszernek való megfelelés, az új termékek, 
technológiák bevezetése, alkalmazása, az új piaci lehetőségek feltárásának szük-
ségszerűsége, a meglévő értékesítési területek megőrzésének fontossága, a vevő-
csoportok eredményes megszólítása mind-mind sürgető feladatok, az eredményes 
módszerek megismerése és alkalmazása a faipar égető kérdései közé tartoznak. 

A konferencia évenkénti alkalmai azt jelzik, hogy a szakma érdeklődéssel fi gyeli, a Fa 
marketing eszközrendszerrel kapcsolatos innovatív esetpéldákat, a legjobb céggya-
korlatokat és az alkalmazott módszereket, technikákat, a piackutatások eredményeit, 
a szakmaszer-vezetek tapasztalatait. A szervezők a Faipari Marketing Konferenciát 
mindig a szeptemberi erdészeti és faipari szakmai kiállítás idejére szervezik, hogy a 
rendezvények erősítsék egymást és a kiállításra érkező faipari és erdész szakma kép-
viselői élni tudjanak a meghirdetett programok, konferenciák lehetőségével. 
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Erdészeti és Faipari Szakvásár és 
Rendezvénysorozat • Sopron MKB Aréna
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15.00 Megnyitó, köszöntések
 Prof. Dr. Jereb László dékán, Nyugat-magyar-

országi Egyetem - FMK

15.05-15.35  A válságból kivezető út marketing eszközökkel 
 előadó: Tonk Emil, a Magyar Marketing Szövet-

ség alelnöke

15.35-16.00 Válságmarketing és gyártástechnológia köl-
csönhatása

 előadó: Cselényi József, ANEST Zrt, 
vezérigazgató

16.00-16.30 Bútorvásárlási szokások-egy primer kutatás ta-
pasztalatai

 előadó: Tóth Eszter Magyar Bútor és Faipari 
Szövetség ügyvezető – 

 Pakainé dr. Kováts Judit NYME IGI intézetigaz-
gató helyettes- Bednárik Éva-Takáts Alexandra 
NYME IGI adjuktusai

16.30-16.45  Kávészünet

16.45-17.10  Faipar az interneten - avagy bevételnövelés 
a XXI. században

 Előadók: Szigeti Zsolt - SEO/keresőmarketing 
specialista - Kovács Eszter - online marketing 
tanácsadó

  
17.10-17.35 FATAJ-Online - egyedulalló magyar nyelvű; 

fagazdasagi mediakoncepció -eseménytenger 
- tudastár - hircsatorna - marketingeszköz - heti 
hirlevel; 

 FATUDAKOZO - a legátfogóbb hazai, 
fagazdasagi online cégadatbázis

 előadó: Tóth János,  szerkesztő, [hirhordár], 
FAGOSZ-FATAJFATUDAKOZO

17.35-18.00 A vevőnek mindig igaza van - fogyasztóköz-
pontú faipari marketing

 Előadó: Kállay Balázs Nyugat-magyarországi 
Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés-
szervezési és Marketing Intézet

 Tanszéki munkatárs

Program:

NYME FMK IGI 
Vállalkozási és Marketing Tanszék
Telefon: 99/518-388 Fax: 99/518-148
Mobil: 30/9693620 (Pakainé dr. Kováts Judit)
E-mail: pkj@fmk.nyme.hu, hhk@fmk.nyme.hu
Részletek: www.innolignumsopron.hu

Információk: A konferencia támogatói:

Faipari
marketing
konferencia
InnoLignum Sopron Erdészeti és Faipari 
Szakvásár és Rendezvénysorozat • Sopron MKB Aréna 
2009. szeptember 4. (péntek) 15.00-18.00

INNOSTEP
Egy lépéssel a hálózati innováció előtt
a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszterrel

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfi nanszírozásával valósult meg.

ÚMFT
06 40 638 638
nfu@meh.hu • www.nfu.hu
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