
 

 

MEGHÍVÓ 
MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA
VÁLLALKOZZ DIGITÁLISAN!  

A Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozz 

Weboldalkészítés lépésről

Legyen digitálisan felkészült vállalkozása és járjon a konkurencia elött több lépéssel!

rendezvényen választ kaphat többek között a következő

 Mitől lesz jó egy weboldal? 

 Milyen tartalommal töltsem fel?

 Mit csináljak, hogy eladja a termékem

 Milyen szabályai vannak a honlap

 
Az online felület rendkívül fontos manapság, így minden cég megpróbál 
alkotni, amely megfogja a látogatót és olyat tud nyú

Csupán 3 másodpercünk van megragadni a látogatóink figyelmét, különben elhagyják az oldalunkat

Várjuk Önt félnapos konferenciánkra, hogy 
annak érdekében, hogy egyszerű és hétköznapi emberek számára is érthető

A rendezvényen a részvétel díjmentes, azonban regisztrációhoz kötött. Kérjük, minél hamarabb 

mivel a helyszín befogadóképességének eléré

 

Részletes program és jelentkezés a www.vallalkozzdigitalisan.hu

 

Mohács, 2019, április 08. 

 

Üdvözlettel 

 

 

Kiss Ferenc 

Mohácsi Városi Elnökség elnöke 

PBKIK 

 GINOP-3.2.1-15

PROGRAMJA 

kedelmi és Iparkamara és a Modern Vállalkozások Programja

 

tisztelettel meghívja Önt 

 

Vállalkozz Digitálisan! rendezvényére 

Weboldalkészítés lépésről-lépésre.  

 

digitálisan felkészült vállalkozása és járjon a konkurencia elött több lépéssel!

rendezvényen választ kaphat többek között a következő:  

Milyen tartalommal töltsem fel? 

gy eladja a termékem? 

ak a honlapkészítésnek? 

Az online felület rendkívül fontos manapság, így minden cég megpróbál egy olyan 
, amely megfogja a látogatót és olyat tud nyújtani nekik, amit a konkurencia nem.

supán 3 másodpercünk van megragadni a látogatóink figyelmét, különben elhagyják az oldalunkat

félnapos konferenciánkra, hogy megmutassuk, lépésről – lépésre mit és hogyan tegyen
és hétköznapi emberek számára is érthető honlapot

, azonban regisztrációhoz kötött. Kérjük, minél hamarabb 

mivel a helyszín befogadóképességének elérésekor a regisztráció lezárul! 

www.vallalkozzdigitalisan.hu oldalon. 

Városi Elnökség elnöke  

15-2015-00001 

és a Modern Vállalkozások Programja 

digitálisan felkészült vállalkozása és járjon a konkurencia elött több lépéssel! A 

olyan jó honlapot 
nem. 

supán 3 másodpercünk van megragadni a látogatóink figyelmét, különben elhagyják az oldalunkat! 

és hogyan tegyen, 
honlapot készítsen! 

, azonban regisztrációhoz kötött. Kérjük, minél hamarabb regisztráljon, 



 

 

PROGRAM:  

2019. május 7. Mohács Polgármesteri Hivatal

 

09:30-10:00  

10:00-10:10 
 

10:10-10:30 
 

10:30-11:00 
 

11:00-11:10 
 

11:10-12:10 
 

12:10-12:50  

12:50-13:00  

13:00-  

 
 
 
 

Kiállítók 

RG Net Kft. 

nFc- Info Kft 

Mohácsi Computer SysTeam Kft. 

Vállalkozás Vezérlő Kft. 

 
 

 

 

 

Takács Károly 
IKT tanácsadó  
+36 30 988 2220 
takacs.karoly@ginop-mkik.hu

 GINOP-3.2.1-15

Mohács Polgármesteri Hivatal, (Mohács, Széchenyi tér 1.) 

 
Regisztráció* 

 Köszöntőbeszéd 
Kiss Ferenc Mohácsi Városi elnökség elnök

 Fókuszban a térségi vállalkozások – Modern Vállalkozások Programja
Takács Károly, IKT tanácsadó 

 Az online jelenlét fontossága 
Lőrincz Balázs, Vállalkozás Vezérlő Kft. 

 
Kávészünet 

 Weboldalkészítés lépésről lépésre 
Morvai Csaba, nFc-Info Kft. 

 
Fórumbeszélgetés 

 
Sorsolás 1 éves iMarketing előfizetés 

 Szendvicsebéd – Lehetőség személyes konzultációra az IKT tanácsadó
és az előadókkal/kiállítókkal 

 

  
 
 
 
IKT szakterület, termékpaletta 

 
 

Egyedi hardver-, szoftverfejlesztés – üzemi információs terminál

 
 

Szoftverfejlesztés 

 
 

Hardver-és Szoftver kereskedelem, irodatechnika

 
 

Online marketing 

mkik.hu 
 

15-2015-00001 

Kiss Ferenc Mohácsi Városi elnökség elnök 

Modern Vállalkozások Programja  

Lehetőség személyes konzultációra az IKT tanácsadóval 

üzemi információs terminál 

és Szoftver kereskedelem, irodatechnika 


