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Példaértékű innovatív cégek mentorálnak határmenti vállalkozókat 

 

A Magyar Női Unió Egyesület (MNU) nemzetközi konferenciát rendez 2019. június 7-én az 

Agrárminisztériumban az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 

CORD projektjének keretében. Az eseményen ünnepélyes keretek között bemutatásra 

kerülnek a projekt eredményeként kidolgozott vállalkozói Követi Programban résztvevő 

példaértékű magyar és szlovák innovatív cégek, melyek küldetése a vállalkozói tevékenység 

és a szlovák-magyar határmenti térségben rejlő üzleti lehetőségek népszerűsítése lesz. Az 

MNU CORD Követe Rácz Erika, a másfél milliárd forint éves árbevételű magyar sikercég, a 

Julius-Globe Kft. tulajdonosa.  

 

„Vidéki nők példaértékű innovatív vállalkozásai” címmel valósít meg nemzetközi konferenciát 

a Magyar Női Unió  Egyesület 2019. június 7-én Budapesten az Agrárminisztériumban.  Az 

egész napos eseményen köszöntőt mond Dr. Juhász Anikó, agrárgazdaságért felelős helyettes 

államtitkár, Sáringer-Kenyeres Tamás, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöke, Kun Gábor a 

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség vezérigazgató-helyettese (a CORD projekt 
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konzorciumvezetője) és Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Női Unió Egyesület elnöke. Az 

innovatív eszközökről, mesterséges intelligenciáról és egy speciális üzletfejlesztési modellről 

szóló szakmai előadások után az Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési 

Program által támogatott CORD projekt és a keretében kidolgozott Követi Program 

bemutatására kerül sor. Ünnepélyesen kinevezésre kerülnek a CORD Követek, a 

legsikeresebbek közé tartozó magyar és szlovák cégek képviselői, akik a két ország határmenti 

régióiban adják át a jó gyakorlatokat, tapasztalataikat a vállalkozóknak, különös tekintettel a 

vállalkozónőkre. Ugyanakkor a CORD Követek mentori támogatásának köszönhetően a 

projektpartner szervezetek is hatékonyabbá tudják majd tenni 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 – egy-egy cég képviselőjét jelölik ki a Követi Programba.  

A Magyar Női Unió Egyesület az egyik legsikeresebb partnercégének, a Julius-Globe Kft.-nek a 

tulajdonosát, Rácz Erikát jelöli ki erre a kiemelten megtisztelő feladatra. A győrújbaráti Julius-

Globe Kft. 1998 óta működő, dinamikusan fejlődő, magyar tulajdonban lévő vállalkozás, 

melynek forgalma mostanra elérte a 4,7 millió eurót (1,5 milliárd forint). 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. 

2016-ban 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.  

 

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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