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ZSOLNAY CÉH TAGSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. pályázatot hirdet a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával 

és a Kreatív Ipari Klaszterrel együttműködésben megalakuló Zsolnay Céh tagságára. 

A Zsolnay márkanév már több mint 150 éve a hagyomány, az egyediség, a művészi érték és az 

állandó megújulás jelképe. Az innováció újabb szép példája, hogy a Manufaktúra a megalakuló 

Zsolnay Céh tagjai számára rendelkezésre bocsátja kereskedelmi csatornáinak használatát, ezáltal 

támogatva őket a hazai piacaik bővítésében és a nemzetközi színtérre lépésben.  

A Kreatív Ipari Klaszter a Céh menedzsment szervezeteként biztosítja az egységes marketing 

tevékenység kialakítását és folyamatos fejlesztését, valamint a Manufaktúra és a Céh tagok 

értékesítési csatornáinak összehangolását. 

ZSOLNAY CÉH MŰKÖDÉSE 

A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. vállalja, hogy a Céh működési szabályzatában lefektetett 

feltételek szerint biztosítja a kereskedelmi csatornáinak használatát a Céh tagjai számára, valamint 

marketing tevékenységével hozzájárul a Céh tagok hazai és nemzetközi láthatóságának növeléséhez. 

Ezen kívül a Manufaktúra termékfejlesztése során projekt partnerek kiválasztásakor előnyben 

részesíti a Céh tagokat. 

A Céh tagjai vállalják, hogy magas minőségű termékekkel vesznek részt az együttműködésben, és e 

színvonalat a Zsolnay névhez méltóan folyamatosan fenntartják. A Céh működési szabályzatában 

lefektetett feltételeknek megfelelően végzik tevékenységüket. 

A menedzsment szervezet biztosítja a Céh marketingjének egységes kezelését és folyamatos 

fejlesztését, továbbá vállalja közös kommunikációs és értékesítési platformjainak üzemeltetését. 

PÁLYÁZÓK KÖRE  

A Zsolnay Céh tagja lehet minden olyan kézműves vállalkozó, aki az 1. számú mellékletben felsorolt 

tevékenységek valamelyikét űzi, és magas minőségű termékével hozzá tud járulni a Zsolnay név 

reputációjának növeléséhez.  

KIVÁLASZTÁS  

A leendő Céh tagok kiválasztásáért a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. a Pécs-Baranyai Kereskedelmi 

és Iparkamara és a Kreatív Ipari Klaszter által felkért Kuratórium felel. 

A kiválasztás két körben történik, melynek során a pályázatra benyújtott termék vagy termék-

portfólió mellett a Kuratórium az alábbi termelési és értékesítési kritériumokat is értékeli: 

• Kapacitás (megtermelt mennyiség időegységre vetítve) 

• Látványműhely kialakításának lehetősége 

• Szerszámozottság, gépesítettség 

• Munkaerő-kapacitás 

• Saját eladási csatornák (vásár, üzlet, stb.) 

• Célközönség, kialakult vásárlókör 
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ZSOLNAY CÉH TAGSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Első körben a pályázati adatlap valamint a csatolt dokumentumok alapján kerülnek kiválasztásra a 

pályázók, majd a nyerteseket egy személyes interjú keretében választja ki a Kuratórium által delegált 

bizottság.  

A pályázat benyújtásának módja és helye: 

• elektronikus formában, a bodnar.szabina@kikk.hu e-mail címre 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 

A pályázati adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

• Pályázatra benyújtott terméket vagy termék-portfóliót bemutató fotók 

• A pályázó kézműves vállalkozó vagy vállalkozás eddigi tevékenységének, legfontosabb 

referenciáinak bemutatása maximum 1 oldal terjedelemben 

 

További információ kérhető: 

Bodnár Szabina 

projekt koordinátor 

Kreatív Ipari Klaszter 

bodnar.szabina@kikk.hu 

70/458-2632 

  


