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TisztaShow 

Tisztítás-technológiai Szakkiállítás és Vásár  

egy kiállítás, ahol megbecsülik a kétkezi munkát 

 

Miközben egyre több szó esik arról, milyen nehéz megfelelő munkaerőt találni a 

kézműves iparban, keveset beszélünk arról, hogy mind jobban érdemes megbecsülni 

azokat, akik nap, mint nap ebben a szektorban tevékenykednek, végzik a feladataikat.   

Az októberi TisztaShow Tisztítás-technológiai Szakkiállítás és Vásár ezért is egy 

különleges alkalom: végre reflektorfénybe kerülnek a takarítóipari dolgozók, 

szolgáltatók. 

Takarításra mindenhol szükség van: az otthonokban, a munkahelyeken, az irodákban, 

raktárakban. A fodrászatokban, ahol kilószámra hullik a levágott haj, vagy a 

szerelőműhelyben, ami estére tele van fémforgáccsal, hulladékkal.  

Van, aki maga takarít, míg mások profi szolgáltató céget bíznak meg ezzel a feladattal. 

Így vagy úgy, de végre érdemes két napot a takarításnak szentelni, és megnézni 

közelebbről, mit tud ez a szakma a 21. században. Miközben egyre újabb, modernebb 

gépek jelennek meg a piacon, amik korszerűsítik, egyszerűbbé vagy hatékonyabbá teszik 

a munkát, egy valami nem változott: az emberi tényező fontossága ebben a szakmában. 

Akik eljönnek október 21-22-én a HUNGEXPO B pavilonban megrendezésre kerülő 

TisztaShow-ra, azok a korszerű technológiák mellett megismerkedhetnek olyan 

eljárásokkal, kezelőszerekkel is, amelyeket a későbbiekben a saját otthonukban vagy 

munkahelyükön is hatékonyan tudnak alkalmazni. Aki pedig szolgáltatót bíz meg a 

takarítással, az össze tudja hasonlítani a piacon lévő cégek kínálatát, melyiknek mi az 

erőssége, miben más, mint a többiek. Így rövid idő alatt, egy helyen mérhető fel a piac, és 

nap végére mindenki megtalálhatja potienciális partnerét, szolgáltatóját vagy 

beszállítóját. 
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Mire számíthat a TisztaShow-n?  

Idén először kerül sor a Normaadó Versenyre, http://tisztashow.hu/2016/07/31/most-

eloszor-a-tisztashow-n-normaado-verseny/ melynek fő célja, hogy dokumentált formában, 

a szakmai – megrendelői és szolgáltatói – közönség mellett a tisztaság iránt elkötelezett és 

a takarítás iránt érdeklődő nagyközönségnek megmutassa a takarítóipar aktuális és legjobb 

teljesítményét különböző felületeken, illetve szolgáltatási területeken. Első alkalommal a 

leggyakrabban használt felületek takarításának mérése történik meg: kórház, 

mellékhelyiség, iroda, tisztatér, folyosó, szőnyeg, ablak és rugalmas burkolat takarítására 

nevezhetnek be a jelentkezők. A verseny szakemberekből álló bírók előtt zajlik. 

A Technológiai Bemutatótéren  

/http://tisztashow.hu/2016/08/24/technologiai-bemutatoter/ a takarítóiparban tevékeny-

kedő vállalkozások mutatják be szakértelmüket, hogy mitől mások, egyediek, hatékonyab-

bak, mint versenytársaik. A Takarítók Utcájában pedig a kis- és közepes vállalkozások mu-

tatkoznak be. 

Akit szintén érint a munkaerőhiány problémája, annak érdemes jelentkeznie a MATISZ 

éves szakmai konferenciájára  http://tisztashow.hu/tisztashow-program/ is, amelyre 

szintén a TisztaShow alatt, október 21-én kerül sor a HUNGEXPO B pavilonban. Az idei 

egyik fő téma a munkaerőhiány, valamint a még meglévő munkaerő megtartása lesz. Akár 

a takarítóiparban, akár egyéb kézműves szakmában érintett, olyan ötleteket, új 

szemléletmódot láthat, hallhat a konferencián, amelyet a jövőben Ön is hasznosíthat. 

http://tisztashow.hu/ 
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2016. Küzdelem a munkaerőért 

 

A munkaerőszerzés és -megtartás új technikái 

 

2016 kihívása: küzdelem a munkaerőért. Súlyos szakemberhiány alakult ki a magasan kép-
zettekből, a szakmunkásokból, az informatikusokból. S percenként bővül a lista.  
Másként kell a munkaerőt megszerezni és megtartani, mint akár egy évvel ezelőtt. Gyöke-
resen és rohamosan átalakultak a technikák, módszerek. Ismerkedjünk meg a legújabbak-
kal, a jó gyakorlatokkal, és a témához értő szakemberek jó tanácsaival. 

 

Rendezők: BKIK IX. és XXVIII. Osztálya* – Piac & Profit 

Időpont: 2016. október 6. csütörtök, 10.00−16.00 

Helyszín: Budapest, Experience Center és Konferenciaközpont, Szentmihályi út 171. 3. 
emelet 

 

Bővebb információ és regisztráció: http://www.kkv-akademia.hu/ 
 

 

 

A jól működő PR-kommunikáció 

Csak a valósággal azonos etikus kommunikáció ér célba  

 

Rendezők: BKIK IX. és XXVIII. Osztálya* – Piac & Profit 

Szakmai főtámogató: Magyar Public Relations Szövetség 

Időpont: 2016. október 20. csütörtök, 10.00−15.40 

Helyszín: Budapest, BKIK Székház, I. ker. Krisztina körút 99. 7. emelet 

 

Szeretnénk, ha a külvilág jól ítélne meg bennünket, mégsem az megy át, amit szeretnénk? 
Ha nem jó a kommunikációnk, ki vagyunk téve a véletlennek. Egyre nagyobb fontosságot 
kap a vállalati kommunikációban a cég és a vezetők PR-je is.  
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A  hírnév, az ismertség, az elismertség, a cégről és vezetőjéről alkotott vélemények a 
világban, az üzleti életben, az ügyfeleknél ma már dominánsan meghatározza a cég 
üzleti sikereit.  

 

A kiterjedt kommunikáció világában, amikor bárki bármit írhat a facebook-on, amikor a kom-
mentek regulázhatatlanok, amikor a cég egy másodperc alatt lejáratódhat egy rosszindulatú 
bejegyzéssel, igen nagyon oda kell figyelni, mit mondunk, mit írunk, milyen válaszokat 
adunk. Nagy veszélyeket rejt az is magában, ha egy cégről vagy vezetőjéről kiderül pártok-
hoz, nézetekhez kötődése a nagyarányú politikai megosztottság miatt. 

A konferencián rendkívül praktikus tudásokat osztanak meg velünk a PR-szakemberek leg-
jobbjai, illetve sok tanulságos példát ismerhetünk meg, hol nyerhetünk és hol bukhatunk. 

 
Bővebb információ és regisztráció: http://www.kkv-akademia.hu/ 

 
 
 
 
 
 

VOSZ a közösségi médiában! - http://www.facebook.com/vosz.hu 
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VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL 

Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára? 
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni? 

Látogasson el virtuális piacterünkre! 

 

Keressen, üzleteljen, adjon el, vásároljon igénye szerint! 

A http://piacter.vallalkozo.info/ mindezt egy helyen és ingyenesen nyújtja az Ön és vállalkozása  

számára. Mindössze regisztrálnia kell, majd feltöltheti az eladásra szánt vagy megvásárolni kívánt 
termékeket/szolgáltatásokat. A kínálatból regisztráció nélkül is válogathat. 

 
 
 

Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál 
 

Az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kérni információt, teheti fel kérdéseit 
tanácsadónknak: 

Dankó Tibor 
Tel: 20/947-4282 

e-mail: iwt@t-online.hu 
 
 
 
 

 
  

A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettség-

vállalásunk nélkül. Az információ-forrásokat nagy 
körültekintéssel  választjuk ki és a legmegbízhatóbb 

módon kommunikáljuk Önök felé, mégsem 
kezeskedhetünk az információk célbajutásáért, 

teljeskörűségéért és valóságtartalmáért. 
Véleményét kérjük és várjuk a center@vosz.hu címen. 
Ha továbbiakban nem tart igényt a Hírlevélre, kérjük azt 

is  jelezze felénk! 
Reméljük hasznos információkkal szolgáltunk Önnek és 

kedvét lelte Hírlevelünkben. 
 VOSZ 

Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21. 
Tel.: +361-4142181, -82 

Fax:+361-4142180 
e-mail: center@vosz.hu 

www.vosz.hu 
 

 


