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GM-Workshopok
Exponenciális növekedés KKV-knak és Startupok-nak - Hogyan?
 2019 június 12 – július 10. között, szerdai napokon 
Kedves Cégvezető/Cégtulajdonos!
Egyesületünk új rendezvénysorozatot indít az egyéni vezetői döntések segítésére,
vállalkozáson belüli megbeszélések, meetingek ill. workshopok támogatására. A
résztvevők igazi, versenyelőnyt nyújtó megoldásokkal ismerkedhetnek meg a workshopok
folyamán.
1. A rendezvénysorozatot ajánljuk:
-

Közepes-, kis vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek
Stagnáló, vagy csökkenő profitú cégek döntéshozóinak
Krízishelyzetben-, válságban-, kilátástalanságban küzdőknek
Termékfejlesztésben érdekelt munkatársaknak
Üzletfejlesztésért, értékesítésért felelős személyeknek
Új vállalkozásban-, új piacok szerzésében-, új termék és szolgáltatásban, eredeti üzleti
ötletek kidolgozásában érdekelteknek
- Üzleti tárgyalásokat folytatóknak (munkatársi-, partneri-, beszerzési)
2. Milyen kérdésekre kaphat választ a workshopokon való részvételével?
- Hogyan tudok én - mint ember – és a cégem gyorsan változni és alkalmazkodni?
- Hogyan alkothatok (új)jövőképet a magam és cégem számára és milyen eszközökkel
valósíthatom meg a növekedési stratégiám extrém gyorsan változó környezetben?
- Hogyan kereshetek és találhatok folyamatosan új üzleti ötleteket és új piacokat?
- Hogyan tudom a stagnálást vagy esést megállítani és növekedésbe fordítani?
- Milyen praktikus eszközökkel és módszerekkel tudom óráról órára, napról napra, hétről
hétre megcsinálni azt, amit elterveztem?
- Milyen praktikus eszközök és módszerek vannak, amit én személyesen,
munkatársaimmal együtt, vagy cégünk megbeszélésein, workshopokon használhatunk
a megvalósításnál?
3. Milyen tudást szerezhet?
Amennyiben a teljes rendezvénysorozaton részt vesz:
- Megismerkedhet a meghirdetett témák legfejlettebb eszközeivel, módszereivel és
gondolkodásmódjával
- Önállóan is használható módszereket és eszközöket kap, amiket másnaptól alkalmazhat
a saját és cége életében
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- Életenergiát és hitet kap a saját és cége jövőjével kapcsolatban és praktikus eszközöket
a megvalósításra
- Megtanul fókuszálni egyéni és céges szinten arra, ami fontos és előre viszi, megtanul
határozott és agresszív „nem”-et mondani minden másra
- Eszközöket, módszereket és gondolkodásmódot kap, hogy a félelem, a szűkösség, a
zavarodottság és a tanácstalanság állapotaiból reményt, hitet és bőséget kreáljon
3. Fő témakörök, rendezvényi napok
2019. június 12. szerda
Cégen belüli változtatások vezetése – kevesebb drámával, kisebb ellenállással
2019. június 19. szerda
Gm Alpha SPRINT – Vezetői élettervezés és személyes napi hatékonyság
2019. június 26. szerda
Termék-, szolgáltatásfejlesztés – új piaci lehetőségek kihasználása – ahogy a
startupok kezdik
2019. július 03. szerda
Stratégiaalkotás - stratégia változtatás extrém gyorsan változó környezetben
2019. július 10. szerda
Projektek vezetése – hatékony meetingek folyamatosan innováló szervezetben
4. A workshopok előadója és vezetője
Tisótzki István egyéni és startup tanácsadó, minősített mentor
https://www.gmvip77.hu/
5. További információk
➢ A rendezvénysorozatról, az alkalmankénti témákról részletesebben a mellékletekben
olvashat.
➢ A workshopok a felsorolt napokon 10 – 15 óráig tartanak
➢ A rendezvénysorozat egyes napjait, minimum 5 fő bejelentkezése esetén tartjuk meg.
➢ Egy-egy napra a maximális létszám 15 fő.
6. A rendezvények helyszíne:
MKE – TMTE oktatóterme (1015 Budapest, Hattyú u. 16. II. em. 7.)
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7. Részvételi feltételek / díjak:
A 5 napos teljes programra, illetve az egyes napokra külön-külön is lehet
jelentkezni! A jelentkezéseket érkezési sorrendben vesszük figyelembe, de előnyben
részesítjük azokat, akik mind az 5 alkalmon részt kívánnak venni. A kiválasztott
napokat a jelentkezési lapon kérjük megjelölni.
Részvételi díjak:
Teljes program (5 nap)
4 kiválasztott napra
3 kiválasztott napra
2 kiválasztott napra
1 kiválasztott napra

TMTE tagoknak
159.000 Ft+ÁFA/fő
131.000 Ft+ÁFA/fő
99.000 Ft+ÁFA/fő
66.000 Ft+ÁFA/fő
33.000 Ft+ÁFA/fő

Nem tagoknak
175.000 Ft+ÁFA/fő
148.000 Ft+ÁFA/fő
111.000 Ft+ÁFA/fő
74.000 Ft+ÁFA/fő
37.000 Ft+ÁFA/fő

7. Jelentkezés, jelentkezési határidő:
A jelentkezéshez kérjük a «Jelentkezési lapot» nyomtatott formában kitöltve vagy
on-line módon beküldeni legkésőbb 2019. június 04-ig a TMTE Titkárságára:
➢ Tel/Fax: (1) 201-8782,
➢ e-mail: titkarsag@tmte.hu
➢ Kapcsolattartó: Ecker Gabriella, tel: +36 30 412-3556
A jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu honlapról is.
Várjuk szíves jelentkezésüket!

Üdvözlettel

Ecker Gabriella s.k.
ügyvezető főtitkár
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