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BEMUTATKOZÓ LEVÉL 

 
A Szakmai Fórum létrehozásával és a szakmai találkozók megszervezésével célunk a hazai piaci 
résztvevők közreműködésével megvalósuló közös fejlesztő munka elindítása, amelybe 
szeretnénk bevonni a gyártók és forgalmazók képviselőit, valamint a termékfejlesztőket és a 
beszerzési szakembereket egyaránt.  Az előadásokon számítunk a hazai gyártást támogató 
vizsgáló intézetek és textilipari szakértők munkájára is.  

Véleményünk szerint egy európai színvonalhoz igazodó fejlesztés és a hazai ruházati ipar 
támogatása csak akkor valósulhat meg, ha a jövőbeli termékfejlesztési munka, majd a 
tényleges gyártás valóban hazai cégeknél történik meg. Célunk, hogy ehhez minden segítséget 
megadjunk, és olyan fórumot biztosítsunk, ahol a rendezvények keretében külföldi példákon 
keresztül konkrét megvalósítási folyamatokat ismertethessünk.   

A nagyrészt külföldi alapanyag-, és kellékgyártó cégek képviselői, valamint a témához 
kapcsolódóan meghívott külföldi és belföldi előadók ezeken a fórumokon bemutatják azokat a 
fejlesztési irányvonalakat, melyek révén a jövőben a hazai közbeszerzési pályázatokon kiírásra 
kerülő termékek körébe új fejlesztésű, és innovatív termékek is bekerülhetnek. Ezek a 
fórumok és bemutatók mindig egy adott tematika szerint, egy-egy téma köré szerveződnek 
majd.  

Az első téma a közbeszerzési pályázatok és a környezettudatos fejlesztés lesz, elsődleges 
célcsoportként a költségvetési felhasználók számára, akik jellemzően közbeszerzési eljárás 
során szerzik be a szükséges termékeket. A főbb kérdések, melyekre választ szeretnénk adni: 

1. Hogyan valósulnak meg a ruházati fejlesztések és beszerzések? (Nemzetközi példák) 
2. Hogyan tudnak törekedni a felhasználók a környezettudatos beszerzésekre és 

gyártásokra? (Nemzetközi példa) 
3. Milyen új, korszerű anyagokat, technológiákat mutattak be a közelmúltban a 

környezettudatos gazdálkodás jegyében? 
4. Közbeszerzésről érthetően, mire kell odafigyelni a kiíróknak és pályázóknak? 

 
A szakmai előadásokat mindig egy kötetlen kerekasztal beszélgetés követi, ahol a vendégek az 
előadók felé konkrét, őket érdeklő kérdéseket tehetnek fel. Ugyanakkor a fórum jó lehetőséget 
biztosít a gyártók és a közbeszerzési referensek közötti személyes párbeszédre is.  

 

Bízunk benne, hogy tevékenységünk érdemi segítséget nyújt majd minden résztvevő számára, 
és a Szakmai Fórum hasznos, de egyúttal kellemes élményt jelent az előadóknak és 
vendégeknek egyaránt.   
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A Szakmai Fórum szervezői 
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