Budapest, 2019. október 15.

Sikeres vállalkozók népszerűsítik a szlovák-magyar üzletfejlesztési
szolgáltatásokat

A Magyar Női Unió Egyesület (MNU) az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország
Együttműködési Program CORD projektjének keretében partnerszervezeteivel
kidolgozta a vállalkozói Követi Programot a vállalkozói tevékenység és a szlovákmagyar határmenti térségben rejlő üzleti lehetőségek népszerűsítésére.

A Követi Program célja, hogy támogassa a magyar kis- és középvállalkozások
nemzetközi sikerét, növelje hatékonyságukat elősegítve ezzel Magyarország,
Szlovákia és a régió gazdasági fejlődését. A 2019. június 7-én ünnepélyes keretek
között kinevezett CORD Követek, a legsikeresebbek közé tartozó magyar és szlovák
cégek képviselői a két ország határmenti régióiban adják át a jó gyakorlatokat,
tapasztalataikat a vállalkozóknak. A Követek elsősorban a projektpartner
szervezetek jelenleg elérhető hazai, ill. határokon átnyúló, állami forrásokból
finanszírozott szolgáltatásait népszerűsítik az induló vállalkozások és a potenciális
vállalkozók számára. Ugyanakkor a CORD Követek támogatásának köszönhetően a
projektpartner szervezetek egyrészről hatékonyabbá tudják tenni, másrészről a
felmerülő piaci igényeknek megfelelően meg tudják újítani a vállalkozásfejlesztési
és innovációs tevékenységüket a vállalkozások számára.

A szlovák-magyar együttműködésű CORD projekt a startupok, potenciális vállalkozók
és kkv-k szlovák-magyar határon átnyúló üzleti tevékenységét ösztönzi. A projekt
megvalósítására partnerségre lépett szervezetek – a HEPA Magyar Exportfejlesztési
Ügynökség, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Női
Unió Egyesület, a Szlovák Üzleti Ügynökség, a Komáromi Regionális Tanácsadó és
Információs Központ és a szlovák Oktatók és Karriertanácsadók Szövetsége – egyegy cég képviselőjét jelölték ki a Követi Programba.

Ugyan az Opten céginformációs szolgáltató 2017-es statisztikái szerint az átlagnál
magasabb arányban vannak a nők a legkisebb és a legnagyobb vállalatoknál, a
legalább három főt foglalkoztató és 50 millió forintos éves árbevétellel rendelkező
magyar kkv-k ügyvezetői, tulajdonosai jellemzően még mindig 82%-ban férfiak.
Ezért is volt fontos az MNU számára, hogy a CORD Követek között nők is
képviseltessék magukat, mint például a Julius-Globe Kft. tulajdonosa, Rácz Erika. A
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győrújbaráti Julius-Globe Kft. 1998 óta működő, dinamikusan fejlődő, magyar
tulajdonban lévő vállalkozás. Különösen nagy tapasztalattal rendelkezik az autó-,
csomagoló-, műanyag-, orvosi műszertechnikai-, high-tech-, dohány- és nyomdaipar,
illetve elektromos gépalkatrészt gyártó szerszámkészítés területén. Főbb vevői
között található az Audi, a Bosch és a Bridgestone is. 2017-ben nemzeti bajnokként
Európa legjobb cégei közé sorolták a European Business Awards versenyben. 2016ban bekerült a Budapesti Értéktőzsde BÉT50 kiadványába, azon magyar vállalatok
közé, melyek szakmaiságuk, üzleti tapasztalataik, innovatív eljárásaik és sikereik
révén inspirációval szolgálnak a magyar piac számára.
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A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. Az itt
közölt információk nem feltétlenül tükrözik az EU hivatalos álláspontját.
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