Munkaruházat-vásárlási lehetőség a 2016. évi
közfoglalkoztatási programokhoz!
Tisztelt Szervezet Vezető, Közfoglalkoztató!

Engedje meg, hogy megismertessük a közfoglalkoztatók számára készített ajánlatunkkal!
Konzorciumalapítás, előkészítés
Magyarország három régiójában elhelyezkedő nyolc önkormányzat a Belügyminisztérium
kezdeményezésére és támogatásával 2015. nyarán összefogott, hogy maga állítsa elő a
közfoglalkoztatás során szükséges egyes munkaruházati termékeket.
Almáskamarás, Erdőbénye, Fürged, Gyula, Karcsa, Kétegyháza, Majs és Sátoraljaújhely
önkormányzata célul tűzte ki, hogy konzorciumi szerződésük alapján, a nyíregyházi
székhelyű Pro -Team Nonprofit Kft. közreműködésével, jó minőségben, versenyképes áron
munkaruházati termékeket állítson elő a közfoglalkoztatók igényeinek kiszolgálására.
Majs Község Önkormányzata – mint a konzorcium vezetője – képviseletében tájékoztatom,
hogy a nyolc önkormányzati varroda közfoglalkoztatás keretében folyamatosan végzi a
termékeink előállítását.

/Kétegyházi varroda 2015/

Gyártás- és termeléskoordinálás
A program keretében jelenleg egyenes vonalú, béleletlen munkáskabátot és kertésznadrágot
készítünk kék színben.
A termékeink férfiak számára 46 és 64 méretkategóriák, míg a nők számára 34 és 52
méretkategóriák között kaphatók, egy-egy méreten belül háromféle (rövid, normál és hosszú)
méretállásban. A 100% pamut alapanyagból készült termékek fazonjának meghatározásakor a
közfoglalkoztatás során szerzett saját tapasztalatainkat igyekeztünk hasznosítani. A
konzorciumi települések közfoglalkoztatásban működő varrodáiban készülnek el a szabott
alapanyagokból a kabátok, valamint a nadrágok. Az alapanyagok szabását, szállítását, a
raktározást, valamint az Önök gördülékeny kiszolgálását a Pro- Team Kft. koordináló
tevékenysége teszi lehetővé.

Értékesítés
A konzorciumi tagok által gyártott termékek a 2016. évi közfoglalkoztatási programokban is
megvásárolhatók az értékesítéssel megbízott Majs Község Önkormányzatától.
Amiben számíthat ránk:


személyes kapcsolattartás



gyors és rugalmas kiszolgálás



ajánlatadás 24 órán belül



megbízható beszállítói háttér,



mindezt korrekt áron biztosítjuk.

/Majsi varroda 2015/

Megrendelésüket a honlapunkon is elérhető megrendelőlap kitöltését követően a
munkaruhamajs@gmail.com e-mail címre vagy a 69/510- 038 fax számra adhatják le, melyet
rövid időn belül visszaigazolunk.
A kiszolgálás csomagküldés útján vagy – kérésre – a nagykállói raktárról közvetlenül
(telephelyi értékesítés) történik.

Távlati tervek
Az önkormányzati igényeket figyelembe véve tavasztól megkezdjük a téli munkáskabátok,
bélelt nadrágok, mellények, köpenyek gyártását, melyek az év második felétől
megrendelhetőek lesznek.
Célunk, hogy partnereink elvárásait és igényeit zökkenőmentesen szolgáljuk ki,
kapcsolatunkat megelégedéssel nyugtázzák.

/Erdőbényei varroda 2015/

A termékekkel és az értékesítéssel kapcsolatos részletes információkat a www.majs.hu
honlapon találhatja meg. Kérjük, látogassa meg honlapunkat!
Vásárlásával támogatja a közfoglalkoztatást, elősegíti a központi költségvetési források
eredményes felhasználását.
Majs, 2015. december 16.
Remélem, hogy Önöket is vásárlóink között üdvözölhetjük!
Várjuk megtisztelő megrendelésüket!
Majs Községi Önkormányzat
mint a konzorcium vezetője
képviseletében
Pólya Krisztina polgármester

