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Meghívó
a Nyugdíjas Szövetkezeti Szakmai Napok következő állomásaira
Tatabánya, Szekszárd
Kedves Nyugdíjas! Tisztelt Vállalkozó Társunk!
A 2017 decemberében megalakult Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KÖZÉSZ), valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) közös rendezvénysorozattal ismerteti a nyugdíjas szövetkezetekben rejlő
lehetőségeket, az alakításukhoz és működtetésükhöz minden szükséges szakmai és gyakorlati információ megosztásával. A Nyugdíjas Szövetkezeti Szakmai Napok tájékoztató fórumainak a megyeszékhelyek adnak otthont.
Tatabánya
IDŐPONT: 2018. február 13. (kedd) 10:00 – 13:00
HELYSZÍN: Polgármesteri Hivatal Tatabánya (2800 Tatabánya, Fő tér 6.)
A rendezvényen való részvétel ingyenes. Lehetőség szerint a következő linken várjuk
regisztrációját: FILL OUT FORM

Szekszárd
IDŐPONT: 2018. február 15. (csütörtök) 10:00 – 13:00
HELYSZÍN: Polgármesteri Hivatal Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
A rendezvényen való részvétel ingyenes. Lehetőség szerint a következő linken várjuk
regisztrációját: FILL OUT FORM

Bízunk abban, hogy elfogadja meghívásunkat, s az eseményről minden más potenciális érintetett is tájékoztatva, részvételével méltó helyre emeli a rendezvény által
betölteni kívánt célokat.
Mindez a szakmainapok@kozesz.hu e-mail címre a helyszín megjelölésével vagy a
+36 30 300 9108-s telefonszámon is jelezhető.
Tisztelettel:

Turi Dénes
elnök
KÖZÉSZ

Dávid Ferenc
főtitkár
VOSZ
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Piac és Profit Konferencia

Social Media – Változás!!!
Gyökeres változások a legjobb értékesítési felületeken
Változás! Változás! Változás! Egy pillanat alatt új fogyasztói szokások, új kommunikációs divat, új árak, új piaci előnyök, új közösségi oldalak keletkeztek.
Ha nem napról napra követjük a változásokat, könnyen meglepődhetünk, hogy a tegnapi jól bevált marketinggyakorlatunk már nem működik. Miért? Mit kell azonnal másképp
csinálnunk, hogy ne maradjunk le a közösségi oldalak adta üzleti és marketing előnyökről.
A rohamosan keletkező újdonságokat, új social média használati módszereket a legjobb
szakértők segítségével ismét, összefoglaljuk. Azonnal hasznosítható új információkat,
módszereket adunk át!
Mert a közösségi média még mindig tartja a legjobb értékesítési felület pozícióját!
Időpont: 2018. február 15. csütörtök, 9.30–15.30
Helyszín: Budapest, Sugár Üzletközpont Rendezvénykomplexum, 1148 Örs vezér tere 24.
(Mozi bejárat 2. emelet)
Konferenciarészvétel feltételei:
A konferencia részvételi díja 12 000 Ft+áfa.
REGISZTRÁCIÓ
A részvételi díj tartalmazza:





részvétel a szakmai programon (plenáris előadások, szakmai beszélgetések)
az elhangzott előadások prezentációi (melyek közzétételét az előadó engedélyezi)
frissítők, kávészünet, ebéd
fél éves Piac & Profit digitális előfizetés

A részvételi díj tartalmazza a fogyasztás költségét, melyet a számlában külön tételként tüntetünk fel.
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Regisztráció Budapest

Regisztráció Nyíregyháza
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Tisztelt Partnerünk!
Megjelent az építőipari támogatási program
50 millió – 1 milliárd forintos vissza nem térítendő
támogatással!
A támogatás célja, hogy az építőipari ágazatban működő cégek hatékonyságát növelje és ezáltal
fokozza versenyképességüket. A támogatott beruházásoknak olyan fejlesztéseket kell eredményezniük,
amelyekre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítják a technológiai felkészültséget,
versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

A támogatást a 3 lezárt évvel rendelkező, 20-250 főt foglalkoztató építőipari kis- és
középvállalkozások igényelhetik.

A megvalósítás földrajzi területe: Magyarország teljes területe.

Az 50- 1000 millió forintos vissza nem térítendő támogatás többek között az alábbi célokra igényelhető:


a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzésére;



a meglévő gépek minőségének fejlesztésére kiegészítő eszközökkel;



termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházásokra.

A támogatás intenzitás egyedi döntés keretében kerül megállapításra, természetesen e pályázat
esetében is hatékony segítséget tudunk nyújtani a támogatási kérelem megfelelő tartalommal történő
összeállításához és a pályázat teljes elszámolásához.
A részletekkel

kapcsolatban

forduljon

szakértő

kollégáinkhoz

bizalommal,

örömmel

állunk

rendelkezésükre az alábbi elérhetőségen:

MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.
1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6., Xenter 13 Irodaház
Telefon: (+36 1) 269-4777
Fax: (+36 1) 354-0999
www.mapi.hu
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VOSZ a közösségi médiában! - http://www.facebook.com/vosz.hu

VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL
Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára?
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni?
Látogasson el virtuális piacterünkre!
Keressen, üzleteljen, adjon el, vásároljon igénye szerint!
A http://piacter.vallalkozo.info/ mindezt egy helyen és ingyenesen nyújtja az Ön és vállalkozása
számára. Mindössze regisztrálnia kell, majd feltöltheti az eladásra szánt vagy megvásárolni kívánt
termékeket/szolgáltatásokat. A kínálatból regisztráció nélkül is válogathat.

Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál
Az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kérni információt, teheti fel kérdéseit
tanácsadónknak:
Dankó Tibor
Tel: 20/947-4282
e-mail: iwt@t-online.hu
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A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettségvállalásunk nélkül. Az információ-forrásokat nagy
körültekintéssel választjuk ki és a legmegbízhatóbb
módon kommunikáljuk Önök felé, mégsem
kezeskedhetünk az információk célbajutásáért,
teljeskörűségéért és valóságtartalmáért.
Véleményét kérjük és várjuk a center@vosz.hu címen.
Ha továbbiakban nem tart igényt a Hírlevélre, kérjük azt
is jelezze felénk!
Reméljük hasznos információkkal szolgáltunk Önnek és
kedvét lelte Hírlevelünkben.
VOSZ
Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21.
Tel.: +361-4142181, -82
Fax:+361-4142180
e-mail: center@vosz.hu
www.vosz.hu
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