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Előzmények és célok
A CO4 GmbH vezetése és a Szomolya polgármestere
Guczi István Úr az előzetes megbeszélések alapján egy
hosszú távú stratégiai együttműködés lehetőségét vázolta fel.
Együttműködés célja: Értékteremtés Szomolyán

Szomolya község egyedülálló adottságainak köszönhetően számtalan lehetőséget teremt értéknövelő beruházások megvalósításához. Területi és földrajzi adottságai, több iparág számára
biztosíthatnak kedvező befektetési lehetőségeket.
Az előzetes megbeszélések alapján a hosszú távú együttműködés első fázisa, az egyedülálló
turisztika lehetőségeket magában rejtő pincesor és a község határában található termálvíz
hasznosítására irányul.
A CO4 GmbH előzetes térségi elemzése illetve a Szomolyai Önkormányzat polgármesterének
elsődleges koncepciója alapján, a termálvíz hasznosítását egy mezőgazdaság fejlesztésére
épülő befektetésben, a pincesor hasznosítását egy Magyarországon egyedülálló stratégiai hátérrel megvalósított turisztikai beruházásban látják megvalósíthatónak.
A CO4 GmbH szakmai és nemzetközi kapcsolati háttere lehetőséget biztosít Szomolya község
számára, hogy tradicionális értékeit feltárja, területi és környezeti adottságait befektetői hátér és
kockázati tőke segítségével hasznosítsa.
A CO4 GmbH a célok megvalósíthatóságát, elsősorban a professzionális befektetői hátér megteremtésével illetve egy szakmailag tökéletesen felépített, ajánlati-értékesítési prospektus kidolgozásával látja megvalósíthatónak.
Cégünk a koncepció végleges felállításánál minden lehetőséget megvizsgál, hogy a meg lévő
adottságok illetve lehetőségek Szomolya számára, a legkedvezőbb feltételek mellett tudjanak
értéket teremteni.
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A CO4 GmbH egy nemzetközileg elismert német
gazdasági tanácsadó vállalat, amelynek vezetője Dr.
Jürgen Haas nemcsak menedzsment tapasztalattal,
hanem magas szintű szakmai, társadalmi kompetenciákkal, motiváló készséggel, valamint kellő akaraterővel és diplomáciai készséggel rendelkezik egy
ilyen jellegű projekt sikeres levezényléséhez.

Dr. Jürgen Haas és Szomolya község vezetésének
munkáját CO4 GmbH európai szinten is elismert gazdasági szakemberekből álló csapata támogatja, így a gazdasági és minőségi szempontokat is szem előtt tartva biztosítjuk a stratégiai
célok megvalósulását.
Cégünk a projekt felépítésének fázisában, elsődleges prioritásként kezeli Szomolya község
lakóinak illetve a vállalkozóinak érdekeit, fontosnak tarja a tradicionális értékek megőrzését és
hasznosítását.
A CO4 GmbH és a Szomolyai Önkormányzat közötti együttműködésének, célirányos hosszú
távú hatásai a településre:

Munkahelyteremtés

Turizmus fellendülése

Borágazat
fellendülése

Megnövekedett
önkormányzati
bevételek

A projektek megvalósítását nagyban segítheti a CO4 GmbH nemzetközi hálózatának kapcsolati
háttere, magyarországi befektetési lehetőségek felkutatására irányuló célirányos megbízásai,
illetve a befektetői és vállalat akvirálás területen szerzett több évtizedes szakmai tapasztalatok.
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Eljárásmód
A Szomolyai Önkormányzat számára a meghatározott célok elérése érdekében, a következő eljárásmódot látjuk
célravezetőnek.
Ahhoz, hogy hosszútávon értéket teremthessünk a település számára, Szomolya érdekeit és meghatározott céljait
figyelembe véve, pénzügyi és szakmai befektetői szempontoknak megfelelően professzionális szakmai koncepció
felállítására van szükség.

A hiteles koncepció felállításához, átfogó ismeretekkel kell rendelkeznünk Szomolya és a térség
jelenlegi helyzetével, az önkormányzat által kínált lehetőségekkel, a település mezőgazdasági
és turisztikai adottságaival, illetve a hasznosítható tulajdonok állapotával és értékével.
A teljes munkafolyamat, elengedhetetlen részét képezi az elemzési fázis. Ezen elemzés eredményeként dolgozzuk ki az önkormányzat vezetőivel egyeztetve, szakmai koncepciónkat a célok megvalósítására.
Az elődleges koncepció gazdasági pénzügyi megvalósíthatóságát továbbértékeljük, és a végleges koncepciót illetve projekttervet a rendelkezésre álló adatok és információk értékelésével
ajánlati-értékesítési prospektus formájában prezentáljuk az önkormányzat és az érintett befektető partnerek számára.
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A végrehajtás folyamatában eltérő módon szívesen állunk a Szomolyai önkormányzat rendelkezésre, az eredményes megvalósítás érdekében. A CO4 GmbH munkatársai legfőbb stratégiai partnerként, külsős menedzsmentet alkotva
állnak a projektek végrehajtása mellett.

Szenior tanácsadónk, Dr. Jürgen Haas és a CO4 GmbH európai szinten elismert gazdasági
szakemberei, legmagasabb szakmai szinten támogatják az előzetesen meghatározott célok
megvalósulását.
A CO4 GmbH szakembereinek ideiglenes menedzserként történő bevetésének előnyeit a következőkben látjuk:

széleskörű tapasztalat
hasonló projektekben

időbeni/projekthez
kötött határidők
kapcsolati tőke

motivációs
segítség
átlátható és
tervezhető
költségek

üzletágbeli háttértudás/
bennfentes információk

helyszínen történő
támogatás

Az értékteremtő projekt szakmai vezetői, szenior tanácsadónk Dr. Jürgen Haas, és tanácsadónk Püski László, akik rendelkeznek minden olyan háttértudással az együttműködést illetően, amely dinamikusan tudja támogatni a gyors és minőségi megvalósulást.
A projekt és a CO4 GmbH jogi képviselője Veronika Vojts Európai Uniós jogász.
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A projekt megvalósítása munka fázisok alapján:

Elemzés

Koncepció
alkotás

Operatív
Megvalósítás

Elsődleges célok
meghatározása

Gazdasági és
befektetési
célok végleges
meghatározása

Projekt célok
megvalósítása

Hasznosítható
értékek
ellemzése

Értékesítési
prospektus
készítése

Befektetői
szerepválalás
koordinálása

Települési és
térségi
adotságok
ellemzése

A CO4 GmbH a teljes munkafolyamatot, szakértői és nemzetközi jogi hátérrel támogatja, a beruházás folyamatát szükség esetén ellenőrzi és koordinálja.
Projektidőtartam
November December

Január

Február

Március

Április

Szerződés
Elemzés
Koncepció alkotás

Megvalósítás

A projekt zárása a koncepció végleges felállítása estén határozható meg.
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Kreatív Javaslat a pincesor hasznosítására
Az előzetes megbeszélések és a cégünk által
elvégzett gyors szakirányú térségi elemzés
alapján, a CO4 GmbH a pincesor hasznosítására, egy magyarországon egyedülálló koncepció felállításában látja turisztikai üzletág
fellendítésének lehetőségét.
Kreatív javaslatunk a hasznosításra, a magyar
történelmi borvidékek borainak összefogására
épül, amely koncepciónkban a Magyar Királyi Borok Völgye elnevezést kapta.
Javaslatunk szerint a borvölgy a Trianon előtti Magyarország történelmi borvidékeinek borainak
felvonultatása mellett, információs tárlatként meghatározó turisztikai epicentrummá válhat a
térségben.
A turizmus fejlesztésében nagy hangsúlyt kell fektetni a Szomolyai borászok borai számára és
kiemelten kell kezelni a helyi értékeket, hagyományokat.
A koncepció teljes szakmai kidolgozásának menete javaslatunk szerint, a szerződés megkötése
után egy közös workshop, amelyen az önkormányzat vezetőivel és az érintett személyekkel
közösen megfogalmazásra kerülne a fejlesztés végleges célja és meghatároznánk a befektetői
szerepvállalás mértékét és formáját.

Kreatív javaslat a termálvíz hasznosítására
Magyarországon a legfőbb befektetési irányvonalakat előzetesen megvizsgálva a jelen
munkafázisban, egy a mezőgazdaság fejlesztésére épülő befektetést látnánk ideális célnak.
Az elsődleges információink alapján a termálvíz

hasznosítására,

hosszútávon

egy

üvegházas termelésre szakosodott beruházásra lehet a legoptimálisabb befektetői hátteret megteremteni.
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Az üvegházas termelés a hagyományos mezőgazdasági, tereléssel szemben nem csak idény
jelegű munkát tud biztosítani a lakosság számára.
A zárt rendszer és a termálvízzel történő öntözés, alkalmas készséget biztosíthat a biodinamikus gazdálkodásra illetve a költséghatékony termelésre.
A termálvíz hasznosítása céljából a CO4 GmbH további kutatást végez, hogy a község számára a legjobb, illetve a legnagyobb értéknövekedést tudja biztosítani.
Ezen koncepció teljes kidolgozását is, javaslatunk szerint a szerződés aláírását követően egy
közös workshop előzné meg, amelyen az önkormányzat vezetőivel és az érintett személyekkel
közösen megfogalmazásra kerülne a fejlesztés végleges célja és meghatároznánk a befektetői
szerepvállalás mértékét és formáját.

Projekt költségek
Ajánlatunk egy rendkívül komplex átfogó munkafolyamatot vázol fel, melyből látni lehet, hogy Magyarországon alig van még egy olyan vállalat, aki
rendelkezik ilyen magas szintű kombinált tanácsadói és top-menedzsmentbeli tapasztalatokkal. A
következő releváns területeken, mint a stratégia,
tervezés, üzletfejlesztés, gazdasági és befektetői
kapcsolatok és ismeretek, pénzügy és controlling
Németország/Ausztria és Magyarország közötti
nemzetközi üzletek, valamint ezzel egyidejűleg egy nagy, több éven át növekvő, nemzetközi
hálózat koordinálása. Mindezt kiegészíti egy többnyelvű, nemzetközi, tapasztalt csapat kiváló
szakmai ismeretekkel a kereskedelem, gazdaságfejlesztés, valamint a gazdasági jog területén.
Meggyőződésünk, hogy mind az Önök céljait, mind a saját magunk kitűzött célját elérjük, ezért
rendkívüli feltételeket ajánlunk fel egy hosszú távú stratégiai partneri együttműködés reményben.
Stratégiai együttműködés vonatkozásában, minden fent részletezett elemzési, koncepcióalkotási munkánkat 1.500.000 Ft fix-árért ajánlunk, amelynek megfizetését a koncepció alkotási munkafázis zárásakor kell az önkormányzatnak 8 napon belül megfizetni.
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A projekt megvalósítására kizárólag a végleges koncepció ismeretében, lehet csak ajánlatot
biztosítani.
Remélem, hogy ajánlatunk ezen kiegészítésével megnyertük Szomolya bizalmát. Ajánlatunk
minden eleme egységesen kezelendő, amely egy hosszú távú partneri együttműködés alapjait
hivatott megteremteni. Tapasztalataink szerint befektetési szándékot, elsősorban a már megvalósult projektek és beruházások tudják előidézni a leghatékonyabban, de az első befektetők
megnyerése a legnehezebb feladat, amelyben a CO4 GmbH Szomolya számára a legmegfelelőbb stratégiai partner lehet a jövőben.
Az ajánlat elfogadása esetén, cégünk jogásza Veronika Vojts elkészíti erre az ajánlatra épített
szerződés tervezetet német és magyar nyelven, amely továbbá tartalmazni fogja a projekt céljaira és stratégiájára vonatkozó kizárólagosságot illetve egy titoktartási nyilatkozatot.
Amennyiben további kérdéseik lennének, kérem lépjenek kapcsolatba telefonon vagy e-mailen
Püski Úrral.
Hofheim, 02.11. 2010
Tisztelettel:

Dr . Jürgen Haas

Ügyvezető Igazgató Co4 GmbH
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Püski László
Cégvezető CO4 Ungarn Kft
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