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MEGHÍVÓ 
 

A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség szeretettel meghívja Önt a: 
 

BOR & MÉZ  
HELYI TERMÉKEK II. MŰHELYTALÁLKOZÓJÁRA 

 
A rendezvény időpontja: 2018. október 30.  9:30-13:00 

A rendezvény helyszíne: Megyeháza, Szász-terem (Miskolc, Városház tér 1.) 

A műhelyfoglalkozást a B.-A.-Z. Megyei Foglakoztatási Paktum hívta életre abból a célból, hogy a 

megyénk gazdálkodásának egyre tekintélyesebb részét képező helyi termékekkel foglalkozó 

vállalkozások, önkormányzatok segítséget kapjanak tevékenységük sikeresebbé tételében.  

A soron következő második műhelyfoglalkozása megyénk két autentikus, nagy hagyományokkal 

rendelkező, jelentős kézimunkaerő igénnyel bíró termék előállításának, piacra juttatásának 

lehetőségeit kívánja bemutatni, fiatal borászok és méhészek tapasztalatainak segítségével. 

Ezen hagyományos módon előállított termékek jellemzően több generációs őstermelők, illetve családi 

vállalkozások dolgos mindennapjainak eredménye. Ahhoz azonban, hogy a vásárlók asztalára, 

poharába kerüljenek a természet ezen különleges ajándékai, több kell.  Nem elég a termékbe és a 

termelőbe vetett bizalom, elismerés, nem elég a gondos, magas színvonalú termelői munka, legalább 

ilyen fontos a termékek piaci jelenlétének megalapozása, piacra juttatása és fenntartása is.  

A műhelyfoglalkozáson olyan fiatal, sikeres borászok és méhészek mutatkoznak be, akik új 

szemlélettel, határozott elképzelésekkel biztosítják termékeik minőségét, egyediségét és piaci sikerét. 

A személyes történeteken túl szó lesz a pályázati lehetőségekről, a borpiaci trendekről és a digitális 

bormarketingről is.  

 

 

 

 
 

 
 
 
Jelentkezés és további információ: 
 
A rendezvényen való részvétel ingyenes, azonban előzetes 
regisztrációhoz kötött. Amennyiben a mellékelt 
program felkeltette érdeklődését, legkésőbb 2018. 
október 28-áig várjuk jelentkezését az alábbi linken 
keresztül:  
JELENTKEZÉS

http://bazpaktum.hu/
https://goo.gl/forms/PLpYAScuER69qZow2
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PROGRAM 

09:00-09:30 Regisztráció 

09:30-09:35 Köszöntő  

Török Dezső, elnök, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés 

09:35-09:55 Borászati és méhészeti pályázati lehetőségek és támogatások  

Koleszár Gábor, vezető, Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály,  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

 

09:55-10:15 Borpiaci trendek és fogyasztási szokások, különös tekintettel a 

desszertborokra vonatkozóan – digitális bormarketing lehetőségek 

Dr. Szakál Zoltán, egyetemi docens, Miskolci Egyetem,  

Marketing és Turizmus Intézet 

10:15-10:35 A furmint szőlőfajta lehetőségei 

ifj. Szepsy István, borász, Szepsy Pincészet 

10:35-10:55 A Tokaj Nobilis Szőlőbirtok, egyedi minőség biztosítása 

Bárdos Sarolta, borász, Tokaj Nobilis Szőlőbirtok 

10:55-11:05 Kérdések, tapasztalatok megosztása 

11:05-11:25 Kávészünet 

11:25-11:45 Mézes Gergő Méhészete –„Hol van a cumi?” 

Molnár Gergely, méhész mester, Mézes Gergő Méhészete 

11:45-12:05 Méhészkedés lehetőségek és kihívások 

Szónoczki István, méhész, Múcsony 

12:05-12:15 Kérdések, záró gondolatok 
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