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Felügyelet nélküli eszközök üzemeltetőinek 
konferenciája 

         Rendezvénysorozat Mastercard, VOSZ, MIÁSZ szervezésében 

 

Időpont: 2019. január 23. (szerda) 

Helyszín: Spoon hajó, Budapest, Vigadó tér 3. kikötő 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSVP: a részvételi szándékot 2019. január 21.-ig kérjük írásban a davola@miasz.hu e-mail címre 
megküldeni! 

 

A regisztráció a jelentkezések sorrendjében történik. A konferencián a részvétel és a vendéglátás ingyenes, 
de a korlátozott helyekre való tekintettel a regisztráció sikeres visszaigazoláshoz kötött, ezért az e-mail-ben 
megküldött személyre szóló visszaigazoló üzenetet a rendezvény helyszínén regisztráláskor, belépéskor 
kérjük szépen kinyomtatva átadni, vagy elektronikus eszközön bemutatni! 

 

  9:30- Regisztráció, welcome kávé 

10:00  Lőrincz László úr, a MIÁSZ elnöke 

  Megnyitó 

10:00-10:20 Szalai Géza úr, a MIÁSZ alelnöke 

Az automatákból történő kártyás fizetés eddigi tapasztalatai 

10:20-10:40 Csipkereki Gábor úr, kártya elfogadási értékesítési referens 

OTP Bank Nyrt. 

A kártyás fizetés banki tapasztalatai 
10:40-11:00 Mizsányi Attila úr, osztályvezető, NAV Központi Irányítás 

Automaták online adatszolgáltatásának tapasztalatai 

11:00-11:30 Kávészünet 

11:30-11:50 Sármay Bence úr, Country Sales Manager 

              Ingenico Hungary, Ingenico Group Technológia 

11:50-12:10 Korodi János úr, ügyvezető, Handav Marketing és  

  Kereskedelmi Kft. 

A Nayax cashless megoldásainak pozitív hatásai 

12:10-12:30 Interaktív beszélgetés az előadókkal, moderátor 

  Szalai Géza úr, a MIÁSZ alelnöke  

12:30  Lőrincz László úr, a MIÁSZ elnöke 

Zárszó 

12:30-15:00 Svédasztalos ebéd italokkal, kávéval. 

 

 

mailto:davola@miasz.hu
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Mire számítsunk a logisztikában 2019-ben?  

 

 

 
Időpont: 2019. január 22. kedd, 9:00-15:30  

Helyszín: China Mart – Budapest, 1152 Szentmihályi út 171. / Experience Center 
Konferenciaterem – IV. emelet/ 

 
Legyen felkészült vezető! Jöjjön el konferenciánkra, és tájékozódjon első kézből 
szakértőinktől a szakmát érintő változásokról, újdonságokról!  
 
A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja szakmai konferenciát szervez, melynek té-
mái:  
• • Gazdasági trendek és kockázatok 2019-ben  

• • Drasztikus változás 2019-től a TSM rendszerben  

• • ÁFA és Adóváltozások  

• • Hasznos tapasztalatok a GDPR-ról  

• • Útdíjfizetési trendek 2019-ben  

• • Az ázsiai piacgazdaság hatásai  

• • Vámjogszabály változások, aktualitások  
 
 

További információk, jelentkezés 

 

 

 

Értékesítési trendek – 2019  

Élményt adj el, ne portékát! 

 

Időpont: 2019. január 24. csütörtök 9.30–16.00 

Helyszín: Budapest, Experience Center Konferenciaközpont. Szentmihályi út 171. 3. emelet 

 

Érd el, hogy tőled vegyenek, ne te add el! Megmutatjuk, hogyan! 
Az ügyfél gyorsan dönt. Két perced van, hogy hass rá! 
Earlybird kedvezménnyel indulunk! 

2019-ben az élményokozás a nyerő értékesítési irány. Ha a vonzó termékhez egy magával 
ragadó sales-es, cégvezető is tartozik, az mindent visz.  A sikeres értékesítő nem elad, 
hanem tőle vesznek. A személyes varázson túl jó, ha a teljes értékesítési csapat a vezetővel 
együtt a legfejlettebb informatikai, adatvezérelt rendszerekben jártas, a social media 
marketingjét virtuóz módon kezeli.  Egy biztos! Hagyományos kommunikációs módszerekre 

http://nlvklub.hu/hu/esemeny/mire-szamitsunk-a-logisztikaban-2019-ben/
http://nlvklub.hu/hu/esemeny/mire-szamitsunk-a-logisztikaban-2019-ben/
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már nincs idő és nincs fogadókészség.  

A konferencia előadói sehol le nem írt, máshogy össze nem gyűjthető legfrissebb 
gyakorlatokat, sikert hozó praktikákat adnak át azonnali használatra. 

A részletes programról, előadókról tájékozódjon és regisztráljon: 

 

 

 

 

Generációváltás finisben  

Nekik sikerült! 

 

 

Időpont: 2019. január 31. csütörtök. 9.00–16.00 

Helyszín: Sugár Üzletközpont, Rendezvénycsarnok. 

 

Elindítottuk, de váratlan problémákkal szembesültünk?  

Legyünk a sikeres generációváltók között!  

Rengeteg tapasztalattal, működő megoldásokkal várjuk! 

Ezekre a nehézségekre nem számítottunk: 

Könnyebb volt elkezdeni, mint befejezni? Váratlan problémákkal szembesültünk? Nem 
olyan könnyű átadni a céget? Nincs megfelelő utód? Nincs biztonságban a jövőnk?   

Segítségre volna szükségünk? De kihez forduljunk? Másoknak hogyan sikerült? Létezik 
sikerrecept?  

A sikerreceptet a legkompetensebbektől ismerhetjük meg! Sok példával és gyakorlati 
útmutatóval készültünk a Generációváltás konferencián a már ezen az úton elindult 
stafétaátadóknak és utódjelölteknek, utódoknak.   

Nagy a tét! Egy élet munkája és a teremtett értékek. Csak jól sikerülhet! 

Még kedvezményes regisztráció! 

Kiknek szólunk? 

A Piac & Profit konferencián megoldásokat, jó tanácsokat, hasznos információkat osztanak 
meg egymással a generációváltással szembenéző vállalatvezetők, tulajdonosok. Pénzügyi, 
vezetési, szervezetfejlesztési, befektetési, jogi tanácsadók hasznos információkkal segítik 
a jó döntést. 

 

 

https://piacesprofit.hu/konferenciakozpont/ertekesitesi-trendek-2019/
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A konferencia témái 

 Biztos kezekben lesz a cégem. Hosszú távra tervezetten. A sikeres utódlás közügy. 

 A sikeres utódlás folyamata 8 lépésben. 

 Értékmegőrzés, hagyomány és profizmus a cégben. Így könnyebb az utódlás. 

 Nekik sikerült: Nem tervezett, hirtelen cégutódlás értékmegőrzéssel és elköteleződés-

sel. 

 Mikor váltsam le magam? Mi az ára, ha lekésem a pillanatot? Miért kell ehhez külsős? 

 Nekik még nem sikerült: Szembenézés a profi céggé válás elkerülhetetlenségével. 

 Az öröklés jogi és adózási oldala. Jó, ha odafigyelünk rá! 

 Magunkat is helyezzük biztonságba! Bizalmi vagyonkezelés, okos szerződések. 

 És mi lesz utána? Egy visszavonuló alapító gondolatai.  

 Szólaljanak meg az utódok! A fejlett üzleti technológia az utódok világa. 

 Gyökerek. Család, szülő, gyerekek. Az alapító energiája.  

 Tabuk és tévhitek. Vasárnapi ebédet megmérgező témák.  

 Az eszemmel tudom, hogy mit kellene csinálni, de…  

 Nekik sikerülni fog: Tervezett utódlás halasztással beindítva. 

 Vigyázat! A hírnév nehogy sérüljön! 

 A befektetőbevonás lehetőségei és kihívásai. 

 Nekik sikerült: Utódlás és generációváltás, kulcs a sikeres jövőhöz. 

 Csak transzparens, minőségi céget lehet átadni, eladni.  

Előadók 

Baranyi Gábor igazgató, Deloitte Private, Bálint Andrea ügyvezető, Cu-Technik Kft., dr. 
Berendi Péter CSVOE Egyesület Kuratóriumi elnök (Roland Divatház), Borbély 
László szervezetfejlesztő, ügyvezető, SPA Tudásbázis Kft., Carla Galli life, business coach, 
Carla Galli Akadémia, Demcsák Mária ügyvezető, Piac & Profit Kft.,  Heitner Tamás 
igazgató, Invescom Corporate Finance – Global M&A Hungary,  Kazi Károly ügyvezető, BHE 
Bonn Hungary Kft., Kelemen Viktor ügyvezető, Bureau Veritas Kft., Lakatos Zsófia elnök, 
MPRSZ, Lengyel Katalin HR igazgató, BHE Bonn Hungary Kft., Ludvigh Károly ügyvezető 
igazgató, Stratego, dr. Magyar Csaba vezérigazgató, Crystal Worldwide Zrt., Patonai Ágnes 
ügyvezető, p2m Consulting Kft., Pálos Ildikó szervezetfejlesztő, ügyvezető, Generation 
Partners Kft., Prohászka Ottó ügyvezető, Tutti Kft., Rudas László elnök, CSVOE (Istenhegyi 
Klinika), Salzmann Zoltán vezetési tanácsadó, Salzmann & Partners, Szabó  András 
ügyvezető, iData Kft.,  
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Még kedvezményes regisztráció! 

 
 

További felvilágosítás és információ: 
Tel.: (1) 239 – 9597 ,   E-mail: konferencia@piacesprofit.hu 

 
 

 
 

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 
 

file:///C:/Users/vsiko/AppData/Local/Temp/6/konferencia@piacesprofit.hu
http://www.facebook.com/vosz.hu
http://piacter.vallalkozo.info/
mailto:iwt@t-online.hu
https://piacesprofit.hu/konferenciakozpont/generaciovaltas-finisben/
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A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettség-

vállalásunk 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 
 

 


