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Szlovén-magyar fa- és bútoripari üzletember-találkozó 
 2010. június, Zalaegerszeg 

Jelenkezési lap 
 

A.)  A vállalkozás/szervezet leírása (Description of the company) 
 
A vállalkozás/szervezet neve: 
(Company) 

 Város: 
(City) 

 Irányítószám: 
(Postal code) 

     

Utca, házszám: 
(Address) 

 

Web cím: 
(www-Address) 

 Kapcsolattartó személy: 
(Contact person) 

   

A kapcsolattartó beosztása: 
(Position in the company) 

 Mobil telefonszám: 
(mobil telephone) 

   

A vállalkozás/szervezet e-mail címe: 
(General e-mail address) 

 A kapcsolattartó e-mail címe: 
(E-mail contact person) 

   

 
Alapítás éve (Year established): 

 

 
Árbevétel millió Euróban: 
(Turnover in million Euro) 

Alkalmazottak száma: 
(Number of employees in the enterprise) 

  Kevesebb mint 2      1 – 9 
  2 – 10      10 – 49 
  10 – 50      50 – 249 
  Több mint 50      Több mint 250 

 
 

Tevékenység röviden (TEÁOR/NACE kódok, ha van): 
(Activity Code (NACE Codes if available)) 
 
 
 
 
 
 

 

Résztvevő által beszélt idegen nyelvek: 
(Contact Languages) 

 Angol 
 (English) 

 Egyéb: 
 (Other) 

 

 
Tanúsítványok/Minőségbiztosítás (Certification/Quality standard): 
   Nincs (None)  ISO 9000  
   ECOAUDIT  Egyéb (kérem részletezze): 
  (Other, specify) 

 
 

Korábbi nemzetközi együttműködés/kapcsolat volt-e:  
(Already engaged in Trans-National Co-operation) 
   Igen (Yes)         Nem (No) 

 
 

A nemzetközi együttműködés aránya (az árbevétel %-ában becsülve): 
(Percentage of Trans-National Activity (defined as approximate of turnover)) 
   0 - 9%  10 - 49%  50% vagy több 



 
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány   8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 17. 

Telefon: 92/316-033; Tel/Fax: 92/316-062; 310-800, een@zmva.hu; www.zmva.hu 

 
 
B.)  Az üzletember-találkozón keresett együttműködés: 

(Description of the co-operation sought) 
 
Típusa (Type): 
Kereskedelmi közvetítői szolgáltatás (ügynök, képviselő, viszonteladó) 
(Trade Intermediary (agent, representative, distributor)) 

  kínál   keres 
 (offered)    (requested) 

Franchise megállapodás: 
(Franchise) 

  kínál   keres 
 (offered)    (requested) 

Szállítási / Logisztikai szolgáltatások 
(Transport/Logistic) 

  kínál   keres 
 (offered)    (requested) 

Vegyesvállalat (Joint Venture) alapítása 
(Joint Venture) 

  kínál   keres 
 (offered)    (requested) 

Összeolvadás vagy részvénycsere 
(Merger or exchange of shares) 

  kínál   keres 
 (offered)    (requested) 

A vállalkozás részének vagy egészének eladása/vétele 
(Sale / Acquisition of a complete company or a part of it) 

  elad   vesz 
 (sale)    (buy) 

Kölcsönös termelési megállapodás 
(Reciprocal Production) 

  kínál   keres 
 (offered)    (requested) 

Alvállalkozói tevékenység / Tevékenység kihelyezés 
(Subcontracting / Outsourcing activities) 

  kínál   keres 
 (offered)    (requested) 

 

 A teljes leírásban a félreértések elkerülése végett kérem részletezze a fent bejelölt együttműködési 
típusokat (milyen együttműködés milyen termékre/termék részekre/szolgáltatásokra vonatkozik 
milyen különleges feltételekkel, stb.). Ide írható minden további fontosnak tartott információ a 
vállalkozásról, korábbi külföldi kapcsolatok, stb. 

 

Teljes leírás 
(a keresett/kínált együttműködés leírása): 
 
(Full Description (specification of co-operation  
request/offer)) 

 
 
 
Pl.:  
  - közös termelési megállapodás részletezése, terméket 
szeretne eladni és disztribútort keres, stb. 

 

 
A vállalkozás termékei/tevékenységei (fő 
termékek, szolgáltatások, alaptevékenység) 
kiemelve ami a kívánt együttműködés 
szempontjából fontos: 
 
(Company's current products/activities, 
particularly with regard to the co-operation 
request (main products, services, core activities)) 
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A vállalkozás legfőbb előnyeinek kiemelése, 
a potenciális külföldi vállalkozás számára 
nyújtott különleges szolgáltatások: 
 
(Description of the main advantages the 
company could offer to a potential partner) 
 

 
 

 
C.)  Az üzletember-találkozón keresett külföldi partner elvárt jellemzőinek leírása: 

(Describe the required characteristics of the potential partner) 
 
A keresett partner típusa: 
(Type of partners) 

  Vállalkozás   Egyéb (részletezze): pl. egyetem, kutatóintézet 
 (Company) (Other (please specify)) önkormányzat, stb 

 
A keresett partner 
tevékenységi területe: 
(Field of activities of the 
potential partner) 

  Termelés (Manufacturing) 
  Szolgáltatás (Services) 
  Kereskedelem (eladás/vétel) (Trade (buying/selling)) 
  Egyéb (részletezze) (Other (please specify)): pl. oktatás, kutatás, stb. 

 
A keresett partner nemzetközi 
együttműködésben szerzett 
tapasztalata: 
(Trans-National Co-operation 
experiences of the potential 
partner) 

  Nem előny   Előny   Szükséges 
 (No preference) (Preferred) (Required) 

 

Elvárt input / a keresett partner jellemzői (a 
leendő partnertől elvárt tevékenységek, 
tulajdonságok leírása): 
(Expected input/Characteristics of the partner: 
(Description of what is expected from the co-
operation partner)) 

 
 

 
 
 
Alulírott vállalom, hogy résztveszek az üzleti találkozó programján. 
 
 
 
 
 
 
 

Dátum: ......................................... 2010. ..............................   .......... 
 

 ………………….…………. 
 aláírás/bélyegző 
 


