
Kedves Alkotó! 

  

A NESZ régóta keresi a megfelelő formákat, hogy a kézművességből élő, vagy azt kiegészítő tevékenységként folytató alkotóinak értékesítési lehetőséget biztosítson.  

Példa erre a korában megvalósult ajándék-vásárlási akció az NMI-vel együttműködve, az évekig működő Mesterporta, a Komatál projekt, de a Mesterségek Ünnepe is részben az alkotók 

értékesítési színtereként szolgál. 

Ezekkel az értékesítési lehetőségekkel a NESZ nem csak az alkotóinak megélhetését kívánja segíteni, hanem azt is szeretné, hogy a népi kézművesség szélesebb körben ismertté váljon, 

ezzel is növelve az azt használók, éltetők körét. 

  

A népi kézművesség fennmaradásának elengedhetetlen feltétele, hogy a mai, mindent magába olvasztó világban legyenek, akik tudatosan művelik a népi kézművességet és olyanok is, akik 

tudatosan használják ezen alkotók által készített tárgyakat. Ehhez biztosítani kell megfelelően színvonalas, modern megjelenési felületet, professzionálisan kivitelezett üzleti és marketing 

tevékenységet. 

  

A Csoóri pályázat keretében 2020-ra termékfejlesztésre kapott támogatásból az alábbi tevékenységek valósulnak meg:  

 Pályázat ajándéktárgyakra a NESZ tagszervezeteiben lévő alkotóknak 

 Műhelymunkák a szakmai bizottságok koordinálásával 

 Ajándéktárgyak, dizájntermékek terveztetése 

 Online értékesítés létrehozása, amelyhez kidolgozásra kerül a márkanév, a logó, az arculat, a csomagolástervezés a kommunikációs és marketingterv, a webdizájn, a 

webshophoz kapcsolódó honlap. 

A projekt sikerességének érdekében az egyes részfeladatokat külső szakemberekkel közösen valósítjuk meg.  

A termékfejlesztéssel és webáruházzal tervünk, hogy úgy a turizmus által éltetett ajándéktárgy-piacon, mint a hazai, igényes népi kézműves-alkotásokat keresők számára vásárlási 

lehetőséget biztosítsunk. 

A webáruházban egységesen a NESZ márkájához a NESSENCIÁHOZ tartozóan, de két jól elhatárolható termékcsoport lesz egyidejűleg jelen:   

1. autentikus népi kézműves tárgyak, illetve azok, amelyeket az autentikus gyökerekből kiindulva az alkotók újrafogalmaznak  

2. népi ihletésű ajándéktárgyak és dizájn termékek 

Jelen felhívással várjuk azon alkotók jelentkezését, akik alkotásaikkal szeretnének a NESSENCIA márkához tartozni és a webáruházba bekerülni. Ennek kritériumai:    

 Az alkotó a NESZ valamely tagszervezetének tagja kell legyen  

 A bíráló bizottság arra megfelelőnek tartsa a jelölt tárgyat. Autentikus, lehetőleg NIO zsűriszámmal rendelkező tárgyaknál a szakbizottságok véleményét kérjük, a 

népi ihletésű ajándéktárgyak és dizájn termékek esetében dizájnerekből és népművészekből álló munkacsoport véleményez.  

 A webáruházba azonos stílusú képi anyaggal kerülnek fel a tárgyak, ezért azok fotózását a webáruház NESZ által felkért működtetője intézi. Erre a jelen pályázat 350 

db tárgyig nyújt fedezetet, melyet az alkotók jelentkezésének sorrendjében töltünk ki. További termékek felvételének költségei az alkotó személyétől függetlenül az 

alkotót terhelik, a NESZ-el egyeztetett önköltségi áron.  

 Az alkotónak valamilyen vállalkozási formát kell működtetni, pl. egyéni vállalkozó, bt, kft, stb. (szellemi szabadfoglalkozás azaz 7-es adószám kizárt)  

 Jelentkezés az alábbi linken, amelyen az alkotó tájékoztatást ad a tárgyról, nyilatkozik a készítés feltételeiről, melyet a tárgy márkanév alá és a webáruházba 

kerülésekor vállalási szerződéssel erősít meg.  

 Link a jelentkezéshez 

JELENTKEZÉS  

A linken található űrlap kitöltése, a fotók feltöltése miatt csak gmail-es email címmel rendelkezők részére elérhető, akinek nincsen, javasoljuk gmail fiók létrehozását 

A linket értelemszerűen kérjük kitölteni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fotók feltöltésénél ügyeljünk arra, hogy az jpg formátumú legyen és lehetőség szerint ne haladja meg 

az 5 MB-ot. Ide nem profi fotó szükséges, elegendő a mobiltelefonnal készült kép, de fontos, hogy kizárólag az alkotás legyen rajta jól látható elől-oldal- és hátul nézetben. 

Egy űrlap max. 10 féle alkotás feltöltését engedélyezi, ha valaki ettől többet szeretne, nincsen akadálya, de ebben az esetben új űrlap kitöltése szükséges.  

 

Fotó fálj elnevezésére a beazonosíthatóság miatt az alábbit javasoljuk:  

  portré esetében: pl. Alkotó neve_portré 

  tárgy esetében: pl. Alkotó neve_kancsó1; Alkotó neve_kancsó2, stb. 

Amennyiben a felhívás felkeltette érdeklődéseteket és alkotásaitokkal - bármely termékcsoportra (autentikus és/vagy dizájn termékre) - jelentkezni szeretnétek, az űrlapot 2020. július 15-

ig kérjük, kitölteni. Az űrlap kitöltésével kapcsolatban, ha bárkinek kérdése lenne, keressen Bennünket az alábbi elérhetőségek bármelyikén: neszfolk@nesz.hu, 06 1 214-3147,  06 1 214-

3523 

Bízunk benne, hogy sokan fogtok élni ezzel az új lehetőséggel, mellyel új utak nyílhatnak meg az értékesítés felé. 

  

Budapest, 2020. július 1.  

Üdvözlettel: 

  

Népművészeti Egyesületek Szövetsége 

https://nesz.us13.list-manage.com/track/click?u=a18b2c0127803e08d43885002&id=98092368e4&e=4c0c936978
mailto:neszfolk@nesz.hu

