
GINOP-3.2.1-15-2015-00001

MEGHÍVÓ
MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA
VÁLLALKOZZ DIGITÁLISAN! 

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara  és a Modern Vállalkozások Programja

tisztelettel meghívja Önt

“Online kereskedelem és mikrohitelek” rendezvényére .

Legyen digitálisan  felkészült  vállalkozása  és  járjo n  a  konkurencia  elött  több  lépéssel!  A
rendezvényen választ kaphat többek között a követke ző kérdésekre 

• Hogyan tud egy vállalkozás lépést tartani a felgyorsult digitális fejlődéssel? 
• Hogy lehet a digitalizációval pótolni a hiányzó munkaerőt? 
• Hogyan juthat hozzá 35+5%-os vissza nem térítendő pályázati forráshoz? 
• Élni szeretne a személyes és díjmentes IKT konzultáció lehetőségével?
• Szeretne a konkurencia előtt járni?
• Szeretné tudni, hogy lehet cége sikeresebb az interneten?
• Hogyan növelheti az internetes vásárlók számát?
• Hogy érheti el ügyfeleit személyre szabott ajánlatokkal az interneten?

Várjuk Önt félnapos konferenciánkra, hogy elmondhas suk mik a válaszok a fenti kérdésekre!

A  rendezvényen  a  részvétel  díjmentes,  azonban  regisztrációhoz  kötött.  Kérjük,  minél  hamarabb
regisztráljon, mivel a helyszín befogadóképességének elérésekor a regisztráció lezárul!

Részletes program és jelentkezés a www.vallalkozzdigitalisan.hu oldalon.

Pécs, 2019. szeptember 09.

Üdvözlettel:

Rabb Szabolcs 

főtitkár

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara



10:00-10:10 Köszönt ő
Rabb Szabolcs, főtitkár, PBKIK

10:10-10:30 Fókuszban a térségi vállalkozások – Modern Vállalko zások Programja 
Takács Károly, IKT tanácsadó, MVP

10:30-11:00

“online vagy ONLINE” -semmi  elmélet csak vér-verej tékes tapasztalat!

Biros Levente, tulajdonos, Onlinemárkabolt Magyarország Kft.
-Legyél te az első, de semmiképpen sem az utolsó
-Kezdésnek kell egy ütős ötlet
-Az árazás evolúciója
-Munkatársak, akik nem alkalmazottak

11:00-11:20
Az online üzlet lehet őségei – Legyél Te is mindig nyitva!
Müller-Váczi Lívia, online marketing tanácsadó, RG-Stúdió Kft.

11:20-11:40 Kávészünet   
-lehetőség személyes beszélgetésre a résztvevőkkel-

11:40-12:00 Vállalati kapcsolatok
Herbály István, ügyvezető, RG-Net Kft.

12:00-12:20
Mikrovállalatok - Mikrohitelek
Vitári Csaba, mikrohitel menedzser, Baranyai Megyei Vállalkozói Központ

12:20-12:40 Kérdezz! El őadóink válaszolnak!

12:40-13:40 Szendvicsebéd  – Lehetőség személyes konzultációra az IKT tanácsadóval és az
előadókkal/kiállítókkal

Kiállítók IKT szakterület, termékpaletta

Dr. Sziráczki István Adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász

OTP Bank Nyrt. Kereskedelmi Bank

Ferge Balázs Online marketing, webshop, SEO

Baranya Megyei 
Vállalkozói Központ Mikrohitel menedzser- személyes konzultáció

Takács Károly IKT tanácsadó

 

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


