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Árajánlat kérése 

Tisztelt Ajánlattevő! 

A Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

nevében szeretnék Öntől árajánlatot kérni az Interreg Central Program keretében 

megvalósuló „SEE ME IN” című, CE1415 számú projekt (továbbiakban: projekt) keretében 

elkészített transnational HUB (WPT3 Pilot Action) és a collective mentoring (WPT4 - Social 

Cohesion for immigrants’ entrepreneurship) szakmai rendezvényekkel kapcsolatos 

szakértői tanácsadás ellátására.  

A szakértői szolgáltatásnak az alábbi tevékenységekre kell kiterjednie: 

WP T3 – Pilot Action 

1. A transnational online HUB felületének megismerése, a felülettel kapcsolatos 

tudnivalók elsajátítása, a rendszer működésének átlátása, teljes megismerése; 

2. Az online HUB működésének bemutatása a magyar oldali célcsoport számára 

(multikulturális vállalkozók vagy vállalkozni kívánó személyek és az őket támogató 

szervezetek részére), illetve a szakértői tevékenységről egy részletes vezetői 

összefoglaló elkészítése. Az előadás munkanyelve a célcsoport igényeihez igazodva 

várhatóan az angol lesz; 

3. A rendezvény(ek) során kitöltött kérdőívek kiértékelése, a kérdőívek rögzítése az 

online rendszerbe; 

4. A pilot tevékenység keretében a kérdőívek kiértékelése (további két lépcsőben a 

tervek szerint), azzal kapcsolatos összefoglaló dokumentum elkészítése; 

5. Folyamatos egyeztetés a Megbízóval az ellátandó feladatokkal kapcsolatosan. 

 

WP T4 - Social Cohesion for immigrants’ entrepreneurship 

1. Egy ún. „Collective Mentoring” c. szakmai előadás lebonyolítása, mely során az 

online marketing fontosságával és a brandépítéssel kapcsolatos legfőbb ismeretek 

átadására kerül sor. Az előadás munkanyelve a célcsoport igényeihez igazodva 

várhatóan az angol lesz; 

2. A szakértői tevékenységről egy vezetői összefoglaló elkészítése; 

3. A „Transnational Seminar” c. nemzetközi projekteseményen (várhatóan Budapesten) 

előadás megtartása az online marketing és brandépítés témájában; 

4. Folyamatos egyeztetés a Megbízóval az ellátandó feladatokkal kapcsolatosan. 

 

Ajánlatok beérkezésének határideje: 2021. június 25. 

Az árajánlatot forintban, nettó + áfa feltüntetésével szükséges megadni. Részajánlat 

adására lehetőség nincs. 
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A megadott határidőn túl beérkezett ajánlat érvénytelennek tekintendő. 

Ajánlatát kérem legkésőbb a megadott határidőig postán, vagy személyesen eljuttatni 

szíveskedjen Deák Máté projektmenedzser részére az alábbi címre: 

9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 9., vagy a mate.deak@westpannon.hu címre. 

Árajánlatát előre is köszönöm! 

Kelt.: Szombathely, 2021. június 15. 

 

…………………………. 

Varga Eszter s.k. 

ügyvezető 

Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. 
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