
12 napos vállalkozói ismereteket nyújtó és készségfejlesztı tréning 
programot indítunk 

vállalkozás indításához, újrakezdéséhez, 
N İ K N E K 

Ha Ön 
• régóta dédelget egy jó ötletet, és ezt szeretné megvalósítani, vagy  
• ahhoz, hogy meglévı tudását értékesítse, ÖNFOGLALKOZTATÓ szeretne lenni, vagy  
• a férje/más családtagja vállalkozó, és ön is szeretne  többet tudni, hogy segíthessen, vagy  
• nem jönnek a vevık, nem fogynak a készletek és újra kell gondolni néhány dolgot, végül 
• ha úgy látja, nincs más lehetısége, mert  jó ideje nem talál munkahelyet, 

akkor itt az ideje, hogy jelentkezzen tréningünkre!  15 éves tapasztalatunk alapján elmondhatjuk: ÖN sikeresebb lesz, ha vállalkozását tervszerően, üzleti ismeretek birtokában kezdi, vagy hiányzó ismereteit idıben pótolja. 
12 napos (6x2 napos) tréningünkön Önök meríthetnek trénereink tanácsadói tapasztalataiból, élvezhetik a személyre szóló figyelmet és a testreszabott ötleteket problémáik megoldásában. A képzés végére elkészíthetik saját üzleti tervüket, amely alkalmas lehet arra, hogy 
hitelkérelemhez, vagy az önfoglalkoztatóvá válást segítı kamatmentes tıkejuttatás eléréséhez benyújtsák. Az akkreditált  képzésrıl oklevelet adunk. 
 A képzések idıpontja és tartalma: 1. Május 16-17. Önismeret, készségfejlesztés, kommunikáció, idıgazdálkodás. 
                          Tréner: Timaffy Gyöngyvér  2. Május 23-24. Az üzleti tervezés végiggondolása,  a vállalkozásalapítás és mőködtetés                             lehetıségei és  kockázatai. 
                          Tréner: Soltész Anikó, Horváth Anna 3. Május 30-31. Marketing és marketing kommunikáció, céltudatos eladás, ügyfélcentrikus  
                          vállalkozás 
                         Tréner: Laczkó Zsuzsa, Horváth Anna 4.Június 6-7.  Vállalkozások vezetése, menedzsmentje, a munkatársak motiválása, ösztönzése 
                         Tréner: Soltész Anikó, Horváth Anna 5. Június 13.-14. A kisvállalkozások pénzügyei – amit a számvitelrıl, az adózásról, a  
                         likviditási problémák elkerülésérıl   tudni kell.                          Tréner: Tasi Péter, Horváth Anna 6. Június 20-21. Üzleti tervek véglegesítése, pályázatok, egyéb finanszírozási források  
                          Tréner: Soltész Anikó, Horváth Anna, Laczkó Zsuzsa, Cacosz Marianna  
A tréning helyszíne: REGUS Irodaház (Budapest, V. Kálmán Imre u.1. közel a Kossuth téri Metro megállóhoz) A tréning reggel 9-tıl délután fél ötig tart. Kávét, ásványvizet, rágcsálnivalót, az elsı két napon szendvicset biztosítunk. A további napokon 650.-Ft/nap 
értékben a Gastroyal ajánlataiból választhatnak a résztvevık.      
A teljes képzés díja 12.000.- Ft, munkanélküliek és kismamák számára 6.000.- Ft. A jelentkezési lap elérhetı honlapunkon, (www.seed.hu) kérheti telefonon, visszaküldheti e-mailben, faxon, vagy postai úton. Jelentkezési határidı: 2006. május 8. hétfı.  
 A részvételi díjat a jelentkezés szóbeli vagy írásbeli visszaigazolás után, átutalással kérjük 
befizetni, és az errıl szóló bizonylatot az elsı tréningnapon  bemutatni..  Bankszámlaszámunk: (Raiffeisen Bank) 12001008-00106656-00100007  (a befizetés bármelyik Raiffeisen Bankfiókban térítésmentesen lehetséges) 



 Elérhetıségeink: seed@seed.hu  Postacím: 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 22-24.  
Telefon/fax: 316-4987, 212-2179   Kérdéseivel bizalommal forduljon hozzánk! 
  Szeretettel várjuk a tréningen: Forrainé J.Judit, Horváth Anna, Laczkó Zsuzsa, Soltész Anikó. 
                                 


