MEGHÍVÓ
Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklődő vállalkozótársainkat a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara Gazdasági Szolgáltatások Tagozata, által szervezett, a

BKIK Vállalkozók Szabadegyeteme
keretében tartandó

„Egyéni és kisvállalkozások üzleti felkészítő, 2. alapozó kurzusára"
(Vedd fel a versenyt, és előzd meg versenytársaidat! A nagyobb tudás, nagyobb profit!)

A meghirdető szervezetek tagjai számára a BKIK által támogatott, kedvezményes szabadegyetemi oktatást és
tanfolyamot szervezünk. Célunk, hogy az üzleti életben minél jobban és hatékonyabban használjuk a modern világ
csodáját, a számítógépet, és az Internet kifogyhatatlan tárházát. Alkalmazzuk mindazokat a technikákat, melyek
segítségével jobbak és hatékonyabbak lehetünk versenytársainknál.
A részletes tematikák megtekinthetők a www.bkik-marketing.hu honlapon. (2017. Szabadegyetem, második kurzus)

A tanfolyam helyszínein minimum 12 és maximum 15 fős csoportokat indítunk.
Az alábbi modulokra lehet külön-külön, vagy egyben is jelentkezni:
Mivel az első, májusi időpontra nem jött össze egy-egy modul létszáma, a júniusi időpontban, a két
időpontra jelentkezettek számára összevontan tartjuk meg a tréninget.
Erről külön értesítést küldtünk a májusra jelentkezetteknek!
A modul:
Az üzleti, hivatali viselkedés kultúra – hogyan kommunikáljunk és tárgyaljunk sikeresen
„Végsőfokon minden gazdasági tevékenység 3 szóba sűríthető bele: ember, termelés, profit” (Liacocca)
A cégek imázsának nélkülözhetetlen része az üzleti viselkedés, a tárgyalások kommunikációs
szabályai a gyakorlatban. Személyes kapcsolatok, rendezvények üzleti összejövetelek. Itt az üzlet
alapja.
Oktató tanár: Dr. Ódor Ervinné a Protokolltanárok Kollégiumának elnöke,
a BKIK Országmarketing Szakmai Osztályának alelnöke

Helyszín: BKIK Székház, I. kerület Budapest, Krisztina krt. 99.
Időpont:
2017. június 7. 9:00-12:30-ig
(A2)
B modul:
Légy a saját fejvadászod! Eredményes állásinterjú technikák! HR modul
Célok, tervek tisztázása a munkaerő felvétel kapcsán. Az állásinterjú lebonyolításánek menete, folyamata,
verbális és nonverbális kommunikáció szerepe, az interjú típusai, kérdés típusok, és a döntés.

Oktató tanár: Kovács Zsuzsanna Job Training Kft.
Helyszín: BKIK Székház, I. kerület Budapest, Krisztina krt. 99.
Időpont:
2017. június 7. 13:00-16:30-ig
(B2)

C modul:
Informatikáról egyszerűen, számítástechnikai alapismeretek, tréning a digitális új világ
hasznosításához.
Használjuk a gépeket és ismerjük meg mindazt, ami elengedhetetlen a vállalkozások működtetéséhez
Célunk, hogy az üzleti életben minél jobban és hatékonyabban használjuk a modern világ csodáját, a
számítógépet, és az Internet kifogyhatatlan tárházát. Ezek ismeretében a vállalkozások költségeit
jelentősen csökkentsük, és a jelenlévők bepillantást és tapasztalatokat nyerjenek a lehetőségekbe.
Oktató tanár: Szilágyi László Support 24 kereskedelmi igazgató, a BKIK Országmarketing Szakmai Osztályának elnöke
Helyszín: Budapest, XI. kerület Budafoki út 41/B. IV. emelet,
Oktatóház SZKI számítógépes tanterme
Időpont:
2017. június 8. 9:00-12:30-ig
(C2)
D modul:
Az internetes jelenlét már kötelező. Ha nincs, csináld meg! Weboldal profi módon házilag!
Mitől jó a weboldal? Weboldalkészítés, instant modulokból. Adminisztrációs felület megismerése,
közös gyakorlás, taralomszerkesztés. Fejlesztés és továbblépés önállóan.
Oktató tanár: Horváth Edit 7even Online Ügynökség, BKIK E-marketing Szakmai osztály
Helyszín: Budapest, XI. kerület Budafoki út 41/B. IV. emelet,
Oktatóház SZKI számítógépes tanterme
Időpont:
2017. június 8. 13:00-16:30-ig
(D2)
E modul:
Menedzsment modul II. A vállalkozó mikor és mitől válik vezetővé?
Konfliktuskezelés a vállalkozásban, kezelési módok és technikák. motiváció a vállakozásban, vezetői
motivációs módszerek. Szresszmenedzsment, eszközök és technikák alkalmazása és gyakorlása.
Oktató tanár: Drimál István Easy Learning Kft. senior tréner, a BKIK elnökségi póttagja, a BKIK Tanácsadás Osztály
elnöke

Helyszín: BKIK Székház, I. kerület Budapest, Krisztina krt. 99.
Időpont:
2017. június 9. 9:00-12:30-ig
(E2)
F modul:
Vállalkozási-, adózási alapismeretek nem csak kezdőknek II.!
Kommunikáció a tanácsadóval, könyvelővel, ügyvéddel. Milyen adatokat kell ismerni a vállalkozás
nyereségének fenntartásához? A mérlegsorok értelmezése, eredménykimutatás. Gyakorlati példák.
Oktató tanár: Páricsi Zoltán NOMIS Kft. ügyvezető, BKIK küldött, a BKIK elnökségi tagja
BKIK Általános Pénzügyi Szolgáltatás Osztály alelnöke

Helyszín: BKIK Székház, I. kerület Budapest, Krisztina krt. 99.
Időpont:
2017. június 9. 13:00-16:30-ig
(F2)

G modul:
Brendépítés alapfokon. Ha az elejét elszúrtuk, kezdhetjük elölről a céget felépíteni!
A vállalkozás mi vagyunk, szabjuk a saját arcunkra és vigyázzunk a jó hírére. De hogyan? Technikák,
szabályok, csapdák.
Oktató tanár: Csapó György Kos és Bika reklámügynökség tulajdonos, a BKIK a Szabedegyetem vezetője,
a BKIK GSZT alelnöke, a Marketing és Kommunikációs Osztály elnöke

Helyszín: BKIK Székház, I. kerület Budapest, Krisztina krt. 99.
Időpont:
2017. június 8. 9:00-12:30-ig
(G2)

A tanfolyamra jelentkezők kedvezményes, a BKIK által támogatott részvételi díja:
önkéntes kamarai tagoknak: bruttó: 6.350,- Ft modulonként, (5000,– Ft + Áfa)
regisztrált kamarai tagoknak: bruttó 10.160,- Ft, modulonként (8.000,- Ft + Áfa)
A hét ből hat modulra jelentkezők számára, egy modult ingyenesen biztosítunk.
Az időpontokat lehet a két hónapot keverve kiválasztani, a két azonos modul időpontjából szabadon
választva!
Ez tartalmazza a tanfolyam összes költségét, melyet a tanfolyam előtt a regisztrációt követően a visszaigazolásban megadott
számlaszámra át kell utalni. A számlát a tanfolyamon kapják meg a résztvevők.
Helyszíni befizetésre nincs mód.
A regisztrációt E-mailban visszaigazoljuk a tudnivalókkal együtt írásban.
A tanfolyam ideje alatt üdítőt, kávét, pogácsát biztosítunk a résztvevőknek. Délben az ebéd egyénileg történik.

Jelentkezés, írásban, a kért csoport megjelölésével (pl.: A2, D2, stb.),
Cégnévvel, a résztvevők, nevének, és E-mail elérhetőségének megadásával
E-mailben:
elnok@bkik-marketing.hu,
Mobil: 06-20-937-66-00, 06-30-370-10-17
A regisztrációról mindenki E-mailban visszaigazolást kap.

Jelentkezési határidő:
a júniusi turnusra: június 6.

Faragó Ilona
BKIK GSZT elnöke

Csapó György
BKIK GSZT alelnöke
a Szabadegyetem vezetője

