
 

  

1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. a-c II. emelet.. ■  telefon: 399-5500  ■  fax: 399-5599  ■  press@synergon.hu ■  www.synergon.hu 

EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS 

Budapest, 2012. október 2.  

 

A SYNERGON Csoport tárgyalásai Bulgáriában 
 

Szerződéskötést megelőző tárgyalásokat folytatott a SYNERGON Csoport 
menedzsmentje Szófiában és Plovdivban a már Magyarországon sikeresen elnyert 
projektek tapasztalatairól és azok bolgár hasznosításáról. A helyi közösségi 
közlekedési-informatikai projektek és az OBH-nál most záruló egyedi megoldás szófiai 
bevezetése is szóba került a tárgyalásokon. A SYNERGON vezérkara több olyan helyi 
informatikai céget is meglátogatott, akik potenciális célpontjai lehetnek a cégcsoport 
bolgár terjeszkedésének. 
 
A SYNERGON Csoport leányvállalatának a SYNERGON Invest Bulgaria EOOD tevékenységével 
összhangban szerződést előkészítő tárgyalásokat folytatott a Társaság menedzsmentje a bolgár 
közlekedési információ-technológiai és telekommunikációs tárca vezetésével a szófiai és plovdivi 
közösségi közlekedés fejlesztéséről, mely a SYNERGON tapasztalatára és kompetenciáira alapozva 
indulhat el még az idén. A fejlesztések időszerűségét az önkormányzatok igényein túl az adja, hogy 
a bolgár kormányzat az EU támogatások lehívásának felgyorsításáról döntött annak érdekében, hogy 
a fejlesztések még a 2013-ig terjedő EU költségvetés terhére valósulhassanak meg. 
 
Jutasi Zoltán vezérigazgató, Dobos Attila üzleti, valamit Sipos Levente gazdasági vezérigazgató-
helyettesek delegációja előzetes egyeztetéseket folytatott a SYNERGON Csoport által fejlesztett és 
már Magyarországon az Országos Bírói Hivatalnál sikeresen bevizsgált rendszer fejlesztési és 
bevezetési tapasztalatainak a bolgár e-justice rendszer implementálása során történő 
felhasználásáról. 
   
A SYNERGON vezetése az elkövetkező hetekben újabb tárgyalásokat kezdeményeznek a bolgár 
kormányhivatalokkal, városi önkormányzatokkal és állami cégekkel, annak érdekében, hogy a 
Társaság outsource és Cloud szolgáltatásait lehető legszélesebb körben ismertessék. 
 
„Közel egy éve találkoztunk először a szófiai gazdasági élet szereplőivel, ahol már akkor 
megegyeztünk abban, hogy szorosabbra fogjuk az együttműködést. Világosan látszik, hogy a helyi 
partnerek bevonása mellett cégvásárlásról is tárgyalnunk kell ahhoz, hogy az ottani viszonyokat 
ismerő ütőképes csapat álljon rendelkezésre a projektek megvalósítása során.  
Azóta megalapítottuk a bolgár leányvállalatunkat és elkezdhettük azokat a tárgyalásokat, melyek 
eredményeként az elmúlt napokban több a SYNERGON kompetenciáira épülő projekt előkészítése 
kezdődhetett meg. A következő hetekben a Futár projekt megvalósítása során szerzett 
tapasztalatokra épülő megállapodást kötünk a helyi és helyközi közösségi közlekedés megújítását 
célzó programok keretében. A megállapodások célja az, hogy cégeink a helyi partnerek 
közreműködése mellett sikeresen tudjanak ringbe szállni a hamarosan kiírásra kerülő közösségi 
közlekedést fejlesztő tendereken. – nyilatkozta Dobos Attila üzleti vezérigazgató-helyettes.” 
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