
Üzleti úttal egybekötött utazás 
Dél-Afrikában



1. Alapítás éve: 2000

2. Céljai: Elősegítse a Dél-Alföldi Régióban az információ technológia szolgáltatásainak
elterjesztését, megismertetését, részt vegyen a fejlesztésekben és a megvalósult
rendszerek üzemeltetésében.

3. Nagy szakmai múlttal, széles kapcsolati tőkével rendelkező szolgáltató szegedi
székhelyű vállalkozás,

4. Közel 900 tagot számláló adatbázissal, és élő vállalti kapcsolatokkal rendelkező
cég,

5. Az IR Kft. megbízói: KKV-k, nagyvállalatok, önkormányzatok.

Dél-Afrika projekt



Dél-Afrika
Kiállítás

1. Helyszín: Dél-Afrika, Johannesburg

2. Az utazás céljai:

• Saját termékek promotálása,

• Üzleti kapcsolatok építése,

• Kiállítóként, vagy látogatóként

részt venni az eseményen.

Dél-Afrika projekt



Dél-Afrika
Kiállítás

3. A rendezvény időpontja:

• 2015. június 21-25. Gallagher Kongresszusi Központ, Mindrand, Johannesburg

4. IR Kft. kapcsolódó szervezési szolgáltatásai:

• Kapcsolattartók felkeresése, 

• Kapcsolattartókkal való egyeztetés, 

• Kiutazás megszervezése,

• Online megjelenés kidolgozása, 

• Weboldal és webáruház fejlesztése, 

• Promóciós anyagok (szórólapok, mappák, ppt-k, hirdetések) megtervezése 

Dél-Afrika projekt



Dél-Afrika 
Konferencia

Dél-Afrika projekt

1. Helyszín: Dél-Afrika, Johannesburg

2. Az utazás célja:

• Üzleti kapcsolatok építése,

• Előadóként, vagy látogatóként részt venni az eseményen.

3. A konferencia felhívásai a következőek:

• Sajátos magyar édes rágcsálnivalók importálása,

• Szénsavas üdítőital értékesítése,

• Mágnessel készült festmények értékesítése,

• Faith Distribution non-profit vállalathoz való

csatlakozás az éhező gyerekek megsegítésére,

• Organikus kozmetikai termékek.



Dél-Afrika 
Konferencia

Dél-Afrika projekt

4. A rendezvény időpontja: 2015. június 19-24.

5. IR Kft. kapcsolódó szervezési szolgáltatásai:

• Kapcsolattartók felkeresése,

• Kapcsolattartókkal való egyeztetés,

• Kiutazás megszervezése,

• Online megjelenés kidolgozása,

• Weboldal és webáruház fejlesztése,

• Promóciós anyagok

(szórólapok, mappák, ppt-k, hirdetések)

megtervezése



Dél-Afrika 
Üzleti magánút 

Utazzon el Dél-Afrikába egy üzleti úttal egybekötött magánút keretein belül.

Az IR Kft által nyújtott szolgáltatások:

• Utazás teljes körű biztosítása,

• Egyedi igények szerinti programok szervezése,

• Egyedi igények szerinti útvonalterv összeállítása,

• Üzleti találkozók szervezése, lebonyolítása,

• Termékbemutatáshoz esemény szervezése,

• Céges megjelenés biztosítása,

• Értékesítéssel kombinált imázs rendezvények leszervezése a saját termék szolgáltatás
promotálása céljából,

Dél-Afrika projekt



Dél-Afrika 
Üzleti magánút 

Utazzon el Dél-Afrikába egy üzleti úttal egybekötött magánút keretein belül.

Az IR Kft által nyújtott szolgáltatások:

• Üzleti utat követően cégének helyi képviseletének biztosítása,

• Üzleti találkozók szervezni környező országokban is - Namíbia, Botswana, Mozambik,
Swaziland, Lesotho,

• Egyetemek részére promóciókat szervezése,

• Turisztikai desztinációk részére partner találkozót szervezni, vagy turisztikai promóciót végezni,

• Igény szerint a helyszínen nyomtatott brossúrák biztosítása,

• Kommunikációs szakembereink által igény szerint elkészített cégprofilokat, nyomtatott vagy
digitális tájékoztatók, üzleti partner keresése esetén a cég és/vagy projekt bemutatására
szolgáló promóciós anyagok biztosítása,

• Prezentációra, promócióra a célcsoport biztosítása

Dél-Afrika projekt



Az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. 

által nyújtott szolgáltatások és cégbemutató

www.intelligensregio.hu

IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft.

6725 Szeged, Szentháromság u. 49./A 

Tel/fax: 06-62-444-188

Mail: info@intelligensregio.hu

Web: www.intelligensregio.hu



IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. 
tevékenységei

I. Információtechnológia:

• Szerver és hoszting szolgáltatások, DNS, mail, FTP

• Webdesign, - E-business fejlesztések, webáruház készítés

• On-line ügyfélszolgálat

• Egyedi szoftverfejlesztés

• Informatikai és információtechnológiai pályázatokhoz ajánlatkészítése, megvalósítás

• Sablon weboldal értékesítés

IR Kft. tevékenységei



IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. 
tevékenységei

II. Tanácsadás:

• Az IR Intellingens Régió®���Üzleti Kommunikációs Kft. akkreditált tanácsadóként (ROP-
VTSA-2012-1135) az alábbi akkreditált területeken nyújt szolgáltatást.

• Online megjelenés, e-kereskedelem - 6201 Számítógépes programozás

• Marketing - 7021 PR, Kommunikáció

• Vállalati stratégia - 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

• Szervezetfejlesztés - 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

IR Kft. tevékenységei



IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. 
tevékenységei

III. Felnőttképzés:

Az IR Kft. az alábbi 13 területen nyújt nem támogatott, egyéb szakmai képzéseket:

1. Pályázati rendszerek és pályázatírás

2. Projektmenedzsment lépésről-lépésre

3. Hogyan készítsünk üzleti tervet? Milyen a jó üzleti terv?

4. Minden, ami marketin – avagy Marketing stratégiák, marketing tervezés

5. Projektek elszámolása – Elmélet és gyakorlat az EU-s projektekhez

6. Elektronikus kereskedelem, avagy hogyan nyissunk e-boltot?

7. Környezeti és fenntarthatósági ismeretek, avagy a fenntartható fejlődés

8. Sales (Hogyan adjunk el bármit, bárkinek)

9. Bevezetés a TPM-be,

10. Sikeres munkakeresés,

11. A munkahelyi stressz, és kezelésének lehetőségei,

12. Művezető szakember eszköztárának fejlesztése,

13. Középvezetők projektszemléletű képzési programja

IR Kft. tevékenységei



Köszönöm a figyelmet!

Halász Péter
IR Intelligens Régió® Üzleti 

Kommunikációs Kft.
Kiemelt ügyfelek menedzsere

www.intelligensregio.hu


