MINISZTERELNÖKSÉG
NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁG
PROGRAM

2018 a külhoni magyar családok éve
Kárpát-medencei fiatal vállalkozók találkozója
Időpont: 2018. június 11–14.
Helyszín: Balneo Hotel, 3400 Mezőkövesd, Fülemüle út 2.
2018. június 11., hétfő
Érkezés, szállás elfoglalása
16.00–19.30 óra Regisztráció
18.00–19.30 óra Vacsora
19.30–20.30 óra Lubics Szilvia ultramaratonfutó, fogorvos és háromgyerekes édesanya inspirációs előadása
Mindenkinek más az álma, de fontos, hogy legyen. Bármi is az, amit csinálsz, a lényeg a
szenvedélyen van. Mert csak úgy érdemes. Persze nem biztos, hogy könnyű lesz végig menni
az Utadon, főleg, ha az 217 kilométeren keresztül egy forró kősivatagban vezet.
2018. június 12., kedd
7.00–9.00 óra

Reggeli

9.00–9.15 óra

Megnyitó /Külhoni magyar vállalkozások fejlesztése a Nemzetpolitikai Államtitkárság
tematikus éveinek keretében
Potápi Árpád János államtitkár, Nemzetpolitikai Államtitkárság

9.15–9.20 óra

Köszöntő/Jónás László üzletfejlesztési vezető, Design Terminál

9.20–10.45 óra Hogyan növekedjünk? Növekedési kihívások és válaszok / előadás és műhelymunka
Előadó: Császár Csaba
Az egyszemélyes vállalkozástól a kisvállalati működésig milyen jellemző növekedési
szakaszok és ezekhez kapcsolódó válságok jelentkezésére érdemes számítani? Hogyan
készülhetünk fel ezekre? Mi mindent jelenthet a növekedés és közben a fókusz tartása egy
vállalkozó életében? Egy vállalkozás növekedése során többször állhat elő olyan helyzet,
amikor a vállalkozás vezetője válhat a növekedés legkomolyabb akadályává, amennyiben
nem tud változtatni korábban sikerre vezető működésén. Ilyen jelekből ismerhető fel, hogy
változásra van szükség a vezető működésében. Hogyan lehet akár előre is felkészülni a
változásra?

10.45–11.00 óra Kávészünet
11.00–12.30 óra Miért küld születésnapi SMS-t egy biztosító és cukorkát egy mobilszolgáltató?
Előadó: Vidos Péter
Miért vesszük meg a csúnyább cseresznyét, ha kedves az eladó? Mi alapján választunk
autószerelőt vagy fogorvost? Az ügyfélélmény fogalma és jelentősége a vállalkozások
sikerében. Mit tanulhatunk azoktól a cégektől, akik a kiemelkedő ügyfélélményre építették a
sikerüket? Hogyan tudok olyan élményt nyújtani a vásárlóimnak, amire mindig emlékezni
fognak, és ami segít megkülönböztetni a cégemet a versenytársaimtól?
12.30–14.00 óra Ebéd
14.30–17.30 óra Mentorálás 3x45 percben, kávészünettel
A meghívott mentorok az előre kiválasztott vállalkozókkal nyílt konzultációt tartanak, amely
során a többi résztvevő is csatlakozhat a beszélgetéshez.
Mentorálnak: Császár Csaba, Farkas Zsuzsanna, Mészáros Anita, Simon Vilmos, Vidos
Péter.
18.00–19.30 óra Vacsora

2018. június 13., szerda
7.00–9.00 óra

Reggeli

9.15–10.45 óra Hogyan építsünk hosszútávon is jól működő csapatot? / előadás és műhelymunka
Előadó: Fehér Zsolt
Hogyan vegyünk fel embereket? Mi a legfontosabb, ami számít? Önéletrajz, interjú, de mi
még? Hogyan hozzam meg emberekkel kapcsolatos döntéseimet? Ez az előadás erre (is) ad
válaszokat.
10.45–11.15 óra Kávészünet
11.15–12.00 óra Mentorálás 1x45 percben
Mentorálnak: Farkas Zsuzsanna, Fehér Zsolt, Mészáros Anita, Simon Vilmos, Vattay Dániel.
12.00–14.00 óra Ebéd
14.00–15.30 óra Mentorálás 2x45 percben
Mentorálnak: Farkas Zsuzsanna, Fehér Zsolt, Mészáros Anita, Simon Vilmos, Vattay Dániel
15.30–16.00 óra Kávészünet

16.00–17.00 óra Munkavállalók ösztönzése – Személyes tapasztalatok és legjobb gyakorlatok megosztása
A kerekasztal beszélgetés meghívottjai: Aczél Dóra, Barsi Anikó, Marcinkó Adrián, Puskás
Ildikó.
Moderál: Vattay Dániel
17.00–17.30 óra Napi tapasztalatok összegzése
18.00–19.30 óra Vacsora

2018. június 14., csütörtök
7.00–10.00 óra Reggeli
Hazautazás

MENTOROK

Mészáros Anita
Mészáros Anita executive coach, valamint bankszektori szakértő. Vezetési és
szervezési tapasztalatai mellett szakterülete a kis- és középvállalkozások banki
finanszírozási, hitelezési lehetőségei, valamint az üzleti tervezés.

Farkas Zsuzsanna
Farkas Zsuzsanna mérnök, tanácsadó, a Design Terminal mentora. Egy ipari
informatikával foglalkozó magyar vállalkozás (CASON) alapítója, melyet az
alapítók több milliárdos exportra termelő innovatív technológiákat fejlesztő,
gyártó céggé alakították. A céget pénzügyi befektetőnek adták el, Zsuzsanna
azóta interim managerként, tanácsadóként dolgozik. A kreatív csapatok mellett
elsősorban a működtetés, operatív kérdések, gyártási hátterek és tervek
kidolgozásában áll rendelkezésre.

Vidos Péter
Vidos Péter a digitális termékfejlesztés mellett több éves tapasztalattal
rendelkezik a nemzetközi üzleti fejlesztés és a marketing területein is. A Design
Terminál csapatait termékfejlesztési mentorként segíti. Korábbi projektjei a
telefonos alkalmazások, online analitikák, adatvizualizáció, döntéstámogatás,
valamint az e-learning területeit érintik.

Császár Csaba
Császár Csaba senior szervezetfejlesztési tanácsadó, coach. Ügyfeleit a
párbeszédre építő, önszerveződést támogató aktivitásokra, a berögzült egyéni és
szervezeti működési modellek megértésére és meghaladására motiválja.
Fontosnak tartja a nemzetközi kitekintést, így a szakma fejlődését több
nemzetközi, szakmai networkben is követi.

Fehér Zsolt
Fehér Zsolt a 65 országban működő, globális viselkedés-előrejelző HR tanácsadó
cég, a Hogan Assessment európai divíziójának vezetője. Multinacionális karrierje
után a semmiből építette fel Közép-Európa egyik legnagyobb HR tanácsadó cégét,
ami a Hogant is képviselte a régióban. Ezután kérte fel a Hogan az európai piac
vezetésére. Nem csak tanácsadó, hanem saját cégének felépítésével saját közvetlen
startup tapasztalata is van. Zsolt az Amerikai Kamara HR bizottságának vezetője, a
Design Terminal mentor csapatának tagja.

Simon Vilmos
Simon Vilmos többek között 3G és 4G mobilhálózatok
energiahatékonysága, mobilitás menedzsmentje, valamint az IoT, és az
önszerveződő mobil hálózatok témaköreiben kutat. Több mint 40
publikációja jelent meg nemzetközi folyóiratokban, konferenciákon.
Az INNOversitas startup verseny alapítója, a BME Hálózati
Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék docense.

Vattay Dániel
Vattay Dániel tíz éves tapasztalattal rendelkezik a termékfejlesztés
területén. Korábban a Ustream és a Prezi csapatát erősítette, ma már
saját vállalkozását vezeti. Coaching mellett vezetőképzéssel és
startupok mentorálásával foglalkozik.

