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Projekt bemutatása:
A NAUTILUS Fenntartható Életmód Klaszter célja a fenntartható életmódhoz szükséges termékek és
szolgáltatások piacra jutásának elősegítése. Az induló klaszter pályázat révén intenzív tagbővülésre
és főként marketinginnovációk révén tagi versenyképesség növekedésre számítunk. Fogyasztói
célcsoportunkat környezettudatosság, egyedi környezetkultúra és környezet-etika, továbbá a
természeti-társadalmi-gazdasági szempontok harmóniájának preferálása jellemzi.
A klaszter célkitűzései:
1.
A klaszter tagok közötti tudásmegosztás, tudásteremtés, tudástőke növelés lehetőségeinek
megteremtése a fenntartható életmód termékek értékesítésének fokozása érdekében
2.
Innovatív kezdeményezések generálása és megvalósítása a fenntartható életmóddal
kapcsolatos szemléletformálásban
3.
A fenntartható fogyasztást szolgáló alternatív vásárlási lehetőségek felkutatása és bevezetése
(pénzhelyettesítők, chipkártyás vásárlási rendszerek, internetes vásárlási rendszerek, stb.)
4.
Célzott marketing akciók megvalósítása a fenntartható életmód termékek piaci
részesedésének növelése érdekében
5.
Fenntartható életmód termékek minősítési rendszereinek népszerűsítése, új minősítési
rendszerek kidolgozása és bevezetése
A projekt során megvalósítandó tevékenységek:
A1. Adminisztráció, kapcsolattartás, új tagok felkutatása
Klaszter Iroda 2 főállású munkatárssal
Folyamatos tagbővítés
A2. Jó megoldások feltárása és adaptálása, üzletember találkozók szervezése
Komplex kompetencia felmérés és menedzsment tanácsadás (jó gyakorlatok azonosítására,
megosztására, a vállalati tevékenységek javítása érdekében)
vállalkozói összejövetelek (jó megoldások megosztása érdekében)
A3. Projektgenerálás, közös termékfejlesztés, közös projektek előkészítése és továbbfejlesztése
Folyamatos pályázatfigyelés és projektgenerálás
Min. 2 nemzetközi projekt generálás és kapcsolódó projekt partner közvetítés
Közös fenntartható életmód termékfejlesztés lehetőségeinek vizsgálata
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A4. Előadások, kiállítások, konferenciák szervezése, valamint hazai és külföldi konferenciákon való
részvétel
konferenciák szervezése
Miniexpó szervezés
Fenntartható Fogyasztás Fogyasztói Klub
Megjelenés országos kiállításon
Részvétel hazai és nemzetközi konferenciákon
A5. A klaszter tevékenységéhez kapcsolódó adatbázisok létrehozása és azok alapján széleskörű
információszolgáltatás a klaszter tagjai számára
Adatbázis építés
Folyamatos információ nyújtás, tájékoztatás
A6. Marketing, piacelemző és piackutató tevékenység, közös arculat kialakítása, igényfeltáró
kutatások
Komplex termékteszteléshez kötött piackutatás
Kérdőíves felmérés a fenntartható életmód termékek piacának részletes vizsgálatára
Klaszter marketing stratégia
Közös arculat bevezetése (kiállítási installáció, kiadványok és egyéb marketing eszközök,
online megjelenések)
Kontakt:
Észak-Magyarország Flórája Faunája Természet- és Állatvédelmi Alapítvány
NAUTILUS Fenntartható Életmód Klaszter
Klaszter iroda:
3530 Miskolc, Széchenyi u. 54.
Mobil: +36 30 374 54 65
E-mail: emff.alapitvany@upcmail.hu
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