
Uzleti remények
PANTEX Egyetlen délután alatt 1o7 tárgyalás
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Bécs (kit) - ptrosztrák-
Magyar Ruházati Koope-
rációs Nap során l o7 tár-
gyalást folytattak le azüz-
letemberek. Kiderült: az
osztrák piac nyitott a mi-
nőségi magyaÍ kollekció-
kkalszemben.

A Pannon Textil-Ruhaipari
Klaszter tcirekvéseiről szólva
korábban már többször is írtunk
anól, hogy a szervezet é7énk
kapcsolatépítési munkával
gyűjti külföldön is, s aztán oszt-
ja is szét a tagvállalatok között a
megrendeléseket. A klaszter
koordinálásával a november
újabb markáns piacszerzési le'
hetőséget hozott az éintettvál-
lalatok szfunfua, akik Magyar-
ország Bécsi Nagykövetségén
mutatkozhattak be, s ülhetek
as zta7hoz számukra fonto s o s zt-
rák idzletl partnerekkel. Mint
Kiss-Bauer Szilva, a klaszter
ügyvezetője elrírulta, az Oszt-
riík-Magyar Ruházati Kooperá-
ciós Nap lótrehozásában N e m e s
Zs olt ki|gazdasági szakdiplo-
mata és Székely Tamás külgaz-
dasági asszisztens és a nagykö-
vetség további munkatiírsai
mellett a Textilipari Műszaki és
Tudományos Egyesület, a Vas
Megyei Iparszövetség, az Aust-
rian Textiles-Clothing-Shoe-
Leather Association is részt
vett' és e széles összefogásnak

gazdas ági Hivatal támo gatás á-
val megvalósuló rendezvényen
a várakozásokat felülmúlóan:
14 oszttákés24 magyar cég kö-
zel száz képviselője vett részt.
A délelótt folyamán résztvevők
előadásokat hallhattak az oszt-
rák illetve ma gy ar ruházati ip ai
termelési sajátosságairól, s a
megjelentek a ruházati kereske-
delem kulisszái mögé is bete-
kintést nyerhettek. Az MGC
Fashion Park, divat- és textil
nagykereskedelmi centrum be-
mutatkozása ugyancsak irány-
mutató információkkal ' szol-
gált, főképp a s aj át kollekcióVal
rendelkező cégek számára. A
délután teljes egés2ében az iz-
leti trírgyalásoké volt, a potenci-
ális partnerek 15 perces beosz-
tásban öqszesen mintegy 107
trárgyalást folytattak, mint ttjbb-

en is elmondták: a kölcsönös
megelégedés jegyében'

_ Tényleg nagyon jól sike-
rült a rendezvény, s a Pannon
Textil-Ruhaipari Klaszter mel-
lett ebben nagy szerepe volt
mindkét ország szakmai szö-

A textil- és ruhaipari
cégek Ausztriábán
kerestek partnert

vetségeinek aktív részvételé-
nek - fogalmazotÍ érdeklődé-
sünkre Nemes Zsolt, a rendez-
vények otthont adó bécsi nagy-
követség külgazdasági
szakdiplomatáj a, aki szerint va-
lóban értékes információkhoz
juthanak hozzá a magyar és az
osztrák vállalkozók. Utóbbiak-
kal beszélgetve Nemes Zsolt
többektől is azt hallotta vissza:
nem is gondolták volna, hogy a
magyar ruha- és textilipar eny-
nyire magas színvonalon képes
termelni, illetve, hogy magas
minóségű termékek e(ő á|lítás á-
ra is képes. Ergo: miért termel-
tessenek messzi földön, ha akö-
zelben is akadhat megbízhatő
partner? !
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Nemes Zsolt,szeíiht a ]

látottak ha|lóttak' átap-
ján a magya'i',cégeknek
a bérrnunkán túl'érde"
mes saját kollekciókkal
is rnegjelenni iik Auszt:
riában' Végül aláhúzta;:
a nagykövetség ktilgaz.
dasági irodája;ahogy ]

eddig'is tettg a jövő-
ben toVábbra is segíti
az ósztrák piacon bol-
dogulni igyekvő ma-
gyar vállalkozásokat'

A bécsi kooperációs napon Panker Teodóra is több osztrák partnernek mutatta be cége kínálahít


