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A FATOSZ ALAPÍTÁSÁNAK
27. ÉVFORDULÓJA
1994. április 9-én megalapult a FATOSZ, idén ennek már 27 éve! Arra
gondoltunk, ennek tiszteletére kampányt indítunk, melynek keretein belül
1 éven át minden pénteken megosztásra kerül egy-egy régi emléket idéző
bejegyzés a közösségi média felületeinken, hogy méltóan
megemlékezhessünk az elmúlt időszakra.
Ünnepeljenek velünk együtt! Isten éltessen FATOSZ!
Szeretettel várjuk azon tagjaink, alapító tagjaink jelentkezését, akik
szívesen megosztanák emlékeiket és élményeiket! A bejegyzések a
Facebook oldalunkon lesznek elérhetőek:
https://www.facebook.com/falusiturizmus.hu

KISFALUDY-MEGHOSSZABBÍTÁSRA
KERÜLT A MEGVALÓSÍTÁSI HATÁRIDŐ
A koronavírus helyzetre való tekintettel meghosszabbították az elnyert
támogatások felhasználására szánt időt.
Az új határidő: 2021. szeptember 30.
Akik már befejezték a kivitelezési munkálatokat, a változástól függetlenül
megkezdhetik az elszámolást, amint megnyílik erre a felület. A pályázatok
fizikai megvalósítását követő 90 napon belül minden pályázónak Záró
beszámolót kell benyújtania a támogatás felhasználásának bemutatására.
A részletekért kattintson IDE !
Telefon: 06 1 352 9804, 06 30 709 9726
E-mail: info@falusiturizmus.hu
Web: www.falusiturizmus.eu,
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A 3 MILLIÓ BEOLTOTTAL
FOLYTATÓDIK A FOKOZATOS
ÚJRANYITÁS
- A kijárási tilalom este 10 és reggel 5 óra között érvényes.
- Az üzletek reggel 5 óra és este fél 10 között lehetnek nyitva.
- Az üzletekben 10 négyzetméterenként átlagosan egy vásárló
tartózkodhat.
- A szolgáltatók kinyithatnak.
- A vendéglátó üzletek továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben.
- A szállodák továbbra sem fogadhatnak vendégeket.
- Május 10-én nyitnak a középiskolák, csak írásbeli érettségi lesz.
A megfelelő átoltottsággal készülhetünk az újranyitásra!
További információkért kattintson IDE!

LEHETŐSÉGEK A FALUSI
TURIZMUSBAN KÉPZÉS
A képzés célja: szakmai felkészítés, kezdő falusi vendéglátók és vidéki
szolgáltatóként tanyagazdaságot, farmgazdaságot működtető
magánszemélyek, kis- és mikro vállalkozások számára.
A képzés időtartama: 70 óra
A képzés díja: 80. 000 Ft
A képzés formája: péntek délutáni és szombati egész napos előadások és
gyakorlati foglalkozások online formában.
A májusban induló képzésünk már várólistás, így a következő képzés
várhatóan nyár előtt indul.
Folyamatosan várjuk a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre:
gyakornok.fatosz@gmail.com
Jelentkezni a következő képzésre a honlapról letölthető jelentkezési lappal
lehet. Felhívjuk figyelmüket, hogy a napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegy
megszerzéséhez szükséges képzettségnek is eleget tesz a 70 órás
képzésünk. Bővebb információ és jelentkezési lap a honlapon:
https://falusiturizmus.eu/hirek/lehetosegek-a-falusi-turizmusbankepzes/
Telefon: 06 1 352 9804, 06 30 709 9726
E-mail: info@falusiturizmus.hu
Web: www.falusiturizmus.eu,
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FALUSI PORTÉKÁK
Válogasson a Falusi Portékák webáruház tavaszi kínálatából, ahol hazai
kézművesek csodás termékeit (kerámiák, ékszerek, játékok, fonott
termékek), saját tervezésű ruhákat, kisbútorokat és a vidéki élethez
szükséges használati tárgyakat vásárolhat.
FATOSZ tagoknak 13% kedvezményt biztosítunk a vásárlásból, a
kuponkódért forduljanak hozzánk az alábbi e-mail címen:
info@falusiturizmus.hu.
A szállítási és fizetési díjakra, valamint az akciós termékekre nem
vonatkozik a kedvezmény!
A megújult honlap itt érhető el: falusiporteka.hu/

Telefon: 06 1 352 9804, 06 30 709 9726
E-mail: info@falusiturizmus.hu
Web: www.falusiturizmus.eu,
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STORIE NEMZETKÖZI
TURISZTIKAI KÉPZÉSI PROJEKT
KONFERENCIA
Szeretettel várják az érdeklődőket a STORIE nemzetközi turisztikai képzési
projekt zárókonferenciájára 2021. április 22-én, melyet 9:00 - 11:45 között
rendeznek meg.
A rendezvényen bemutatásra az öt ország együttműködésével kifejlesztett,
az érdeklődők számára ingyenesen elérhető STORIE elektronikus
tananyag, a projektben részt vevő országok (Ciprus, Horvátország,
Litvánia, Magyarország, Spanyolország) turisztikai termékfejlesztési minta
projektjei, valamint a projekt további eredményei.
A tananyag a termékfejlesztéssel, az online és offline marketinggel,
közösségi médiával, kreatív technikákkal és szellemi kulturális örökséggel
mint turisztikai termékkel foglalkozó innovatív tanulási program.
Az előadások magyar és angol nyelvűek lesznek, a rendezvény teljes
időtartama alatt angol-magyar szinkrontolmácsolást biztosítanak.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet ezen a linken
érhetnek el: Regisztráció
A projektről további információk a www.projektstorie.eu oldalon
találhatóak.

NATÚR ÍZEK
A Zala megyei kisvállalkozás gyógynövény- és gyümölcsszirupjai széles
választékban elérhetők: Akác-menta, Citromfű-bodza, Homoktövis mézzel,
Levendula, Fenyőrügy, Meggy, Bodza duó, Zöldtea-menta-citromfű,
Rostos málna.
A szirupokból évszaknak és ízlésnek megfelelően limonádé,
szörp, forró ital készíthető, de akár fagylalthoz, ételekhez is
felhasználható. Tartósítószer, ízfokozó, aroma, színezék és egyéb
mesterséges anyag mentesek. Felbontás után is hűtés nélkül eltartható.
Kiemelkedően magas haszonkulcsot biztosíthat Önnek, akár 900%.
Alacsony áfa kulcsú, helyben készíthető termék.
További információkért kattintson az alábbi elérhetőségekre!
https://naturizek.hu/
https://www.facebook.com/CsafordvolgyiNaturPont
Telefon: 06 1 352 9804, 06 30 709 9726
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