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Tisztelt Intézményvezető Asszony! 

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az előzetesen egyeztetettek szerint az elkövetkező 

hetekben lakossági-vállalkozói kampányt folytat. 

A február 12-én indult, „(T)együnk együtt egymásért” kampány kettős célt szolgál: 

Egyfelől a helyi lakosok és vállalkozók figyelmét felhívja arra, hogy ők maguk is tehetnek a 

nehéz helyzetbe került helyi vállalkozások és dolgozóik túléléséért a jelen helyzetben, másfelől 

segítheti a rendkívül nehéz és felelősségteljes munkát végző szociális dolgozókat a 

regenerálódásban, testi-lelki feltöltődésben. 

A kampány során arra kérjük a megye lakosságát és a szerencsésebb helyzetben lévő cégek 

vezetőit, hogy a vendéglátás-turizmushoz kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat kínáló, 

nehéz helyzetbe került vállalkozásoktól utalványokat vásároljanak, majd azokat juttassák el a 

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarába, a Kamara pedig (sajtónyilvánosan) a Pálos Károly 

Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóinak adja át azokat 

köszönetként, ajándékként! 

Kivételes lehetőség ez a megye lakossága mellett a cégek, vállalkozások számára is. Egyszerre 

mutathatnak szolidaritást egymással, bajba jutott helyi vállalkozó-társaikkal, és támogathatják 

a szociális szférában dolgozókat. 

Kamaránk honlapján (https://vmkik.hu/tegyunk-egyutt-egymasert) és facebook-oldalán 

(https://www.facebook.com/vasikamara/) nyomon követhetők lesznek az események. 

A turizmus-vendéglátásban és a kapcsolódó szolgáltatások területén működő Vállalkozásoktól 

azt kérjük, hogy:  

a, vállalják, hogy a megvásárolt utalványok érvényességét a járvány-időszak végét követő 

három hónapig, de legkevesebb 1 évig fenntartják  

https://vmkik.hu/tegyunk-egyutt-egymasert
https://www.facebook.com/vasikamara/


b, tegyék ki honlapjukra/facebook-oldalukra a kampány arculati elemeit, logóját, osszák meg a 

kampánnyal kapcsolatos híreket, eseményeket 

c, segítsenek a megvásárolt utalványok kamarához (9700 Szombathely, Honvéd tér 2) való 

haladéktalan eljuttatásában 

A kampányban kedvezményezettként bármelyik Vas megyei vállalkozás részt vehet. A kamara 

a kampányokkal kapcsolatosan semmilyen média-, közreműködési-, szervezési vagy egyéb 

költséget, jutalékot nem számol fel, ellentételezést nem vár! 

Reményeink szerint hamarosan sok utalványt tudunk eljuttatni Önökhöz, egyúttal azt is 

reméljük, hogy az Ön Munkatársai ugyanolyan jó szívvel fogadják azokat, ahogy a kampány 

létrehozásában tevékenykedő kollégáim a kamarában, valamint az ajándékozók szánták. 

Ezúton is megköszönve odaadó és rendkívül értékes munkájukat. 
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