Emlékeztető
Rendezvény információk
•

helyszíne:

•
•

időpontja:
témája:

•

tematika:

I.

Köszöntő

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Bencs terem
2020.03.12. (csütörtök) 10:00-12:00
A Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum keretében szervezett
Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési szakmai fórum

II. Kézy Béla – Vásárolj helyit!
Lenkey Péter – Értékesítés és csomagolás
III. Kérdések – válaszok
IV. Büféebéd

A résztvevőket Jászai Menyhért, Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntötte.
Kézy Béla, a MEGAKOM Kft. ügyvezetője előadást tartott, a téma:
o
o

a helyi termékek vásárlásának előnyei, lehetőségei, környezeti és gazdasági hatásai
a helyi szolgáltatások igénybevételének gazdasági előnyei

Az előadást követően Kézy Béla megkérdezte a jelenlévőket, hogy véleményük szerint miért nem
vásárolnak több helyi terméket az emberek, a következő válaszok születtek:
o
o
o
o
o
o
o

sok a multinacionális üzlet,
anyagi lehetőségek korlátozottak, drágábbnak gondolják a kistermelők áruit,
kiválasztási szempont a vevők körében az időbeni hozzáférés és a kényelmi oldal,
kiszámíthatóan megkapható minden egy helyen,
a kistermelés esetében egyén számára bonyolultabb a beszerzési folyamat,
marketingre fordítható keret csekélyebb,
kevés az igazán helyi termelő a piacon,
a piacra juttatáshoz szükséges adminisztrációs terhet nem tudják felvállalni.

Lenkey Péter, az Észak-Magyarország Flórája Faunája Alapítvány szakmai vezetője,
ökológusa értékesítés és csomagolás témában adott elő.
A főbb áttekintett témák:
o
o
o
o
o
1

értékesítési csatornák,
rövid ellátási láncok előnyei,
saját jógyakorlatok: Biovásár, Nautilus fenntartható
életmód klaszter,
Miskolci zöld kosár,
arc a termék mögött,

o
o
o

a csomagolás funkciói,
fenntartható csomagolás,
helyünk az átalakuló gazdaságban.

Nagy Zsuzsa, a MEGAKOM Kft. tanácsadója az alábbi információkat osztotta meg a jelenlévőkkel:
o
o

a Farmer Expora való jelentkezés határideje 03.16. hétfő, 4 fő jelentkezését várjuk,
elkészült a helyi termék kataszter pro verziója, mely bemutatásra került – továbbra is lehet
jelentkezni a kataszterbe, valamint kiegészítő információkat is küldhetnek a már regisztráltak az
alábbi elérhetőségen: Ligetfalvi-Komiszár Eszter, helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési
koordinátor (helyitermek@nyiregyhaza.hu, +36 20/392- 2067).

A rendezvény végén kötetlen beszélgetésre volt lehetőség az előadókkal, továbbá alkalom nyílt a helyi
termelők és szolgáltatók közötti személyes és üzleti jellegű kapcsolatépítésre is.
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