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„A VEZETÉS INTEGRÁLT FELFOGÁSBAN”
Ruhaipari Vezetők Klubja
2019. március 26. (kedd) 10.00 óra

Konzultációs témák ezen a klubnapon:
Indítéka: A 2018-as év ágazati tapasztalatok, helyzetelemzések tényei a
gyártással is foglalkozó családi- kis- és középvállalkozásokban. (szaktanácsadói
tanulmány)
1.) Stabilitási, CÉG-védelmi mechanizmusok; aktuális ismérvek (*A vezetés
minősége)
2.) Tevékenységköri koncepciók, stratégiai, taktikai fejlesztések, átalakulások,
új célok alternatív eszközrendszerei (Hét megalapozó alrendszeri *modul
tartalmi bemutatása)
Konzultatív cég-vezetői, vállalkozói értekezés
A tapasztalati tanulmány bevezetője, és az értekezés koordinátora Ihász József
ruhaipari szaktanácsadó.
A Ruházati Szakosztály szervezésében olyan szakma specifikus előadásokat,
konzultációkat ajánlunk a vállalkozásoknak, amelyek a mai makrogazdaság szigorú
követelményrendszeréhez való igazodást, megfelelést segíti elő.
Kiemelten foglalkozik az éves tematika a kutatás-fejlesztési-innovációs taktikák,
technológiák,
munkaszervezések,
a
gyártáshatékonysági,
értékképző,
rendszerszemléletű módszerek mai lehetséges gyakorlatával.
A szakmai klub további célkitűzése, hogy:






kitekintést adjon a nemzetgazdasági folyamatokra ágazati összefüggésben,
interaktív módon segítse a vállalkozások rendszerszemléletű szakmai gondolkodását,
megoldásokat mutasson be arra, hogy a szakmai gyengeségeink/erősségeink milyen kitörési
pontokat, elérhető érdekeltségeket tesznek lehetővé,
olyan kérdésekre adjon választ, mint, hogy milyen feltételrendszerrel és szerkezeti felépítéssel
érhető el, illetve tartható meg a vállalkozások versenyképessége, stabilitása, stb.,
lehetőséget biztosítson egy interaktív szakmai tapasztalatcserére és információközvetítésre.

A havonta megrendezésre kerülő klubnapokat a TMTE-ben (1015 Budapest, Hattyú u.
16. II. emelet 7.) tartjuk 10-14 óra között, a klubnapok minden alkalommal két kb.
45 perces előadásból és interaktív konzultációból állnak.
Várjuk a ruhaipari gyártó cégek mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások vezetőit,
vezetési-irányítási ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkező szakembereit,
kezdő vállalkozókat.
A klubfoglalkozásokon való részvétel díja:
 TMTE tagoknak: 10.000,-Ft/fő + ÁFA
 Nem tagoknak: 15.000,-Ft/fő + ÁFA
Jelentkezési határidő: 2019. március 22-ig a mellékelt jelentkezési lap
visszaküldésével vagy telefonon (E-mail: titkarsag@tmte.hu; Tel/Fax:+36 1 201-8782) a
TMTE Titkárságon.
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