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Nehéz időkben is…
Bejó László

Lassan több, mint egy éve már alig merem bekapcsolni a televíziót vagy a rádiót. Ijesztő időket élünk, nincs biztonságban senki – és semmilyen vállalkozás. A
faiparban is egyre-másra hallani elbocsátásokról, csődbe ment üzemekről, cégekről.
Az emberben óhatatlanul is felmerül: mire a válságnak vége lesz (és ha egyáltalán
vége lesz), marad-e vajon valami az egykor virágzó hazai faiparból?
Többek között erre a kérdésre is megkísérel válaszolni a szeptember 3-5. között
megrendezésre kerülő innoLignum Sopron Erdészeti és Faipari Szakvásár és Rendezvénysorozat – és a válasz bíztató! Igen, komoly veszteségeket szenvedtünk, de
nagy öröm látni, hogy több mint 160 kiállító – nagyobb részük magyar cég vagy
vállalkozás – ismét megtiszteli jelenlétével az immáron második alkalommal megrendezett vásárt. A nehéz idők elválasztják a búzát a polyvától, ilyenkor felértékelődik a minőség, jobban megnézzük, hogy mit veszünk meg, mibe fektetünk be – és
hiszünk benne, hogy a minőségorientált hazai faipari szektor számára ez kedvező.
Erről személyesen is meggyőződhetünk Sopronban ezekben a napokban.
A Szakvásár szervezőinek célja, hogy a vásár egyet jelentsen az innovatív, kreatív, magas műszaki nívót bemutató technológiák, termékek, a magas és megbízható
minőség és a szakértelem együttes megjelenésével. Emellett segítő kezet nyújtanak
a tehetséges hazai faipari, erdészeti vállalkozások újításainak demonstrálásához is. A
kiállítás a kis- és középvállalkozások számára is elérhető „mustra”, és programlehetőségek centruma kíván lenni és maradni. A szervezők a kiállítókkal összefogva részt
kívánnak vállalni a faipar és az erdészet innovációs kultúrájának formálásában.
A több, mint 8000 négyzetméteren megrendezett szakkiállítást és a programokat
az érdeklődők idén is ingyenesen látogathatják. A sok értékes konferencia és program között – beleértve az immár hagyományos Faépítészeti és Faipari Marketing
konferenciákat, a Fa, mint megújuló energiaforrás konferenciát és számos egyéb tréninget, előadást – helyet kap a FATE ünnepi közgyűlése is. A szakemberek mellett
a nagyközönség számára is számos érdekes látnivalót, programot kínál a vásár.
Reméljük, hogy minél többen ellátogatnak majd Sopronba, az ország második
legnagyobb faipari szakkiállítására, ami legalább olyan sikeres lesz, mint amikor
első alkalommal került megrendezésre.
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