
 
 

 
 

 

  

 
 

 

MEGHÍVÓ 
 

ÍZ-tár Granum  
–  

Az Ister-Granum helyi termék védjegy bemutatása 

 
Az Ister - Granum Korlátolt Felelősségű Területi Együttműködési Csoportosulás (Ister - Granum 
EGTC), az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program támogatásának 
keretében, 
 

a helyi termelők és helyi termékek piaci pozíciójának erősítése érdekében  
VÉDJEGY RENDSZERT  

vezet be, mely rendszeren keresztül biztosítható a helyi termékek magas minősége és 
népszerűsítése a fogyasztók körében. 

  
A projektnek köszönhetően védjegy minősítési rendszer, információs portál és mobil 
applikáció, vásárlói közösség jön létre. Marketing akciókra kerül sor a helyi termelők és helyi 
termékek népszerűsítésére.   

 
Az Ister-Granum helyi termék védjegyről 2022. FEBRUÁR 24-ÉN (csütörtökön), 13:00 órakor 
bemutatkozó WORKSHOPOT tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk Önt. 
 

A rendezvény helyszíne: Esztergom KEM KIK Esztergomi Irodája (2500 Esztergom Deák F. u. 
14.) 
 
A rendezvény programja: 
 

• Köszöntő – Nagy Péter, Ister-Granum EGTC igazgatója  
 

• Az Ister-Granum védjegy bemutatása – Nagy Péter, Ister-Granum EGTC igazgatója 
 

• Jó példák másoktól – Páliné Keller Csilla, Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési 
Egyesület munkaszervezet-vezető: Alpokalja-Fertő táj Vidék Minősége védjegy 
 

• Szakmai eszmecsere - kérdések-válaszok, az együtt gondolkodás jegyében 
 

Részvételi szándékát 2022. február 21-ig, kérjük, az alábbi elérhetőségek egyikén jelezze: 
e-mail: egtc@istergranum.eu, telefon: 0630/860-73-08! 

mailto:egtc@istergranum.eu


 
 

 
 

 

  

 
 

POZVÁNKA 
 

Chute Ister-Granum  
–  

Predstavenie regionálnej značky Ister-Granum  

 
Európske zoskupenie Ister - Granum (Ister - Granum EGTC), 

vďaka podpore z programu Interreg V-A Slovensko-Maďarko 
 

zavádza REGIONÁLNU ZNAČKU ,  
prostredníctvom ktorej sa zabezpečí vysoká kvalita a popularita miestnych produktov  

v kruhu spotrebiteľov  
a to v záujme posilnenia trhovej pozície miestnych producentov a produktov.  

 
Vďaka projektu sa vytvorí certifikačný systém, informačný portál, mobilná aplikácia a vznikne 
tiež nákupná komunita. Zvýšenie popularity miestnych produktov sa zabezpečí 
prostredníctvom marketingových aktivít. 

 
Na tému zavádzania regionálnej značky Ister-Granum organizujeme WORKSHOP na ktorý Vás 
srdečne pozývame 24. FEBRUÁRA 2022 (štvrtok),  o 13:00 hod. 
 

Miesto konania: Esztergom KEM KIK kancelária Ostrihom (2500 Esztergom Deák F. u. 14.) 
 
Program podujatia: 
 

• Privítanie –Péter Nagy, riaditeľ EZÚS Ister-Granum  

 

• Predstavenie regionálnej značky Ister-Granum–Péter Nagy, EZÚS Ister-Granum  

 

• Dobré rady a skúsenosti – Páliné Keller Csilla, Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési 

Egyesület - riaditeľka: Značka kvality vidieka Alpokalja-Fertő táj  

 

• Odborná diskusia – otázky a odpovede, výmena skúseností 

 
Svoju účasť prosím potvrďte do 21. februára 2022 na nasledovných kontaktoch: 

e-mail: egtc@istergranum.eu, tel.: +36 30/860-73-08, +421 908 980 126 
 

mailto:egtc@istergranum.eu

