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Meghívjuk Önt a 11. Nemzetközi és Regionális Vásár – SuSajam 2017 
rendezvényre, 

amelyet 2017. június 1-je és 3-a között rendezünk meg Szabadkán 

 

 vásárszervezésben és –rendezésben szerzett többéves tapasztalatunktól, valamint attól 
az általános érdeklıdéstıl vezérelve, hogy ez a rendezvény a jelentıs vállalkozók, 
vállalkozások hagyományos találkozójává váljon, idén is megszervezzük a vásárt 

Szabadkán, külön figyelmet fordítva a turizmusra. A hazai, elsısorban vajdasági vállalatok és 
vállalkozók mellett részvételi szándékukat jelezték a térség vállalatai és üzletemberei, 
mindenekelıtt Magyarországról, Horvátországból és Bosznia-Hercegovinából. 
 
 Szabadka Észak-Bácska legfejlettebb gazdasági, kulturális és közlekedési központja, 
emellett pedig az Európai Unió határán fekszik. Ez teszi fontossá, hogy a város legyen a 
házigazdája ennek a nemzetközi és regionális rendezvénynek, amely mindenképpen hozzájárul a 
térségen belüli gazdasági kapcsolatok erısödéséhez.  
 
 A szabadkai Sportcsarnokban a 11. Nemzetközi és Regionális Vásár – SuSajam 2017 
elnevezéssel június 1-je és 3-a között tartjuk meg a rendezvényt. 
 
 
 

Kísérı rendezvények: 
 

A szakmai program keretében hazai és külföldi vendégek tartanak elıadásokat. A 2017. 
évi szabadkai 11. Nemzetközi és Regionális Vásár – SuSajam – szakmai elıadásainak fı témája a 
turizmus. Emellett az üzleti találkozókon a szakemberek számára lehetıvé válik a 
kapcsolatteremtés, a vélemény- és tapasztalatcsere. Idén is lehetıvé tesszük a kiállítók számára, 
hogy igényeiknek és programjuknak megfelelıen népszerősítsék termékeiket prezentációk, 
kóstolók, termékpróbák és hasonló rendezvények útján.   
 
 
 

A vásár célja 
 

A 11. Nemzetközi és Regionális Vásár – SuSajam – teret és lehetıséget nyújt a szerbiai 
és környezı országokból érkezı vállalkozók bemutatkozására, ismerkedésre, szakmai 
kapcsolatteremtésre, amivel hozzájárul a határon átnyúló együttmőködés kiépítéséhez, 
erısítéséhez. Szeretnénk bemutatni városunk közmővesítési vállalatait is, különösen a szabadkai 
polgároknak nyújtott szolgáltatásaik tükrében. A mi jövıképünk, hogy ez a rendezvény teret 
nyújtson a termelıknek, hogy termékeiket, szolgáltatásaikat a fogyasztók minél szélesebb 
körének mutathassák be. 
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