Mottó:

„Legkönnyebben úgy jósolhatjuk meg
a jövőt, ha magunk alkotjuk meg.”

Peter Drucker

A holnap sikeres
női vállalkozásai

A Konferencia célja, témája

A Konferencia Programja

A globális és hazai gazdasági környezet összetett kihívásai megnehezítik a mikro, kis és közepes vállalkozások hatékony működését, alkalmazkodóképességét, versenyképességét, foglalkoztatási helyzetét. Ezért, kiemelten fontos célunk az összefogott és
hatékony támogatás kialakítása, a Női Vállalkozók Klubjának
létrehozásával. Legyen szó már meglévő vállalkozás, vagy tervezett vállalkozás indításának első lépéseiről, sikeres jövőbeni
működési feltételeinek megteremtéséről.

09.30–10.00 Regisztráció
(Klubtagsági Szándéknyilatkozat,
	Kérdőív a Klub témáiról,
	Konferencia-vélemény… kiosztása
	Leadása: 14 órától)

A Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparkamara
meghívja Önt

A Holnap sikeres
női vállalkozásai
című konferenciára
Helyszín:

Dunaújvárosi Főiskola
Dunaújváros, Táncsics M. u. 1.
Időpont:

2011. november 24. (csütörtök)
A konferencián való részvétel ingyenes,
de előzetes regisztráció szükséges!
Részvételi szándékát kérjük,
a megadott elérhetőségek egyikén, legkésőbb
2011. november 21-én, 16 óriág jelezze!

10.00–10.05 Megnyitó
Fábos Zsolt
10.05–10.15 Köszöntő
	Králik Gyula elnök
(Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara)
köszönti a konferenciát:
A konferencia alapgondolata, célja
10.15–10.35 Dr. Papp József egyetemi tanár,
Corvinus Egyetem: Magyarország gazdasági
helyzete, makrogazdasági kitekintés
a női vállalkozások tükrében
10.35–10.55	Szép Zoltán fejlesztési igazgató, Kavosz Zrt.:
A Széchenyi kártya igénylésével
és a jelenlegi hitellehetőségekkel
kapcsolatos általános tudnivalók
10.55–11.15	Németh Szabolcs marketing és kommunikációs
igazgató, Billbarter Hungária Zrt.:
Megoldás a lánc- és körbetartozás
problémáira, forrásnyújtás
a vállalkozásoknak,
üzleti kockázataik csökkentésére
11.15–11.35 Kávészünet
11.35–12.00 	Kincses Róbert ügyvezető, Daneeka Invest Kft.:
Fejlesztési lehetőségek a kkv szektorban
az uniós pályázatok segítségével
12.00–12.20 Dr. Szalai Katalin gazdasági szakjogász, ügyvéd:
Egy új vállalkozás indításának
jogi rejtelmei
12.20–12.40	Keresztury János könyvvizsgáló, Korrekt Audit Kft.:
Adózási tanácsok vállalkozás indításakor

Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara
2400 Dunaújváros, Latinovits Z. u. 10.
Tel./Fax: +36 (25) 402-601
E-mail: dkik@dkik.hu

12.40–13.00	Kárpáti Gábor központvezető, DUF Innováció
	Központ Menedzsment):
Mit is gondoljunk az innovációról?
13.20–13.40 Havasy Viktor gazdasági újságíró, Botanoo:
Válság és kilábalás: új helyzet,
új lehetőségek
13.40–14.20 Ebéd szünet, kötetlen beszélgetéssel
14.20–14.40 Összefoglalás, javaslatok,
kérdésfeltevés az előadókhoz

