
 
 

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány 

6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12. 
76/485-505, e-mail: info@bacs-lea.hu 

www.bacs-lea.hu 

IRÁNYTŰ! – támogatott képzés a Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál! 

Kezdő, indulás előtti és új tevékenységet indító vállalkozások számára 
1 napos szemléletformáló és beruházási, fejlesztési képzés, tréning 

Pályakezdő fiatalok és szenior korosztály számára is! 
Témakörök:  

 Vállalkozásindítás, szemléletformáló, bevezető előadás 
 Vállalkozási képességek és készségek, célkitűzés 
 Marketing koncepció és marketingtervezés 
 Vállalkozásindítás, jogi, pénzügyi, adózási keretek 
 Alapvető finanszírozás, beruházás és fejlesztési lehetőségek 
 Üzleti terv készítés alapelvei 
 Fenntartás és monitoring lépések 
 Gyakori hibák, okai és következményei 

 
A képzés elvégzését igazoló irat, a megszerezhető képesítés: 
Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által kiállított TANÚSÍTVÁNY. 

A tanúsítványt megszerzők számára térítésmentes ügyfélminősítést, hitelminősítést és ingyenes üzleti terv tanácsadást 
nyújtunk a képzést követően az állami támogatású mikrofinanszírozási termékekkel kapcsolatban. 
 
Időpontok és helyszín: 

1. 2017. augusztus 07.       09:00 – 16:00  2. 2017. szeptember 11.           09:00 – 16:00 

regisztráció:                           08:30 órától regisztráció:                         08:30 órától 
jelentkezési határidő:             2017. július 31. 12:00 óra jelentkezési határidő:           2017. szeptember 04. 12:00 óra 
online jelentkezés: 
https://goo.gl/forms/sNPooSTiGW8OGjxl2 

online jelentkezés:  
https://goo.gl/forms/29r3SYhwEKC0DgSu2  

 
6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12. 1. emelet 
 
Részvételi díj: 10.000.- + áfa/fő. 
 
Jelentkezés: 
Cégnév:  Számlázási cím:  

Jelentkező neve: E-mail: 

Beosztása: Telefonszám: 

 
Jelentkezési feltételek: 
A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat számlánk alapján szíveskedjen utalni. A részvételi díj 
tartalmazza a reggeli kávé, ásványvíz, tízórai és délutáni pogácsa, ásványvíz, kávé költségeit. Lemondást csak írásban 
fogadunk el a rendezvényt megelőző 4. munkanapig, ezt követően lemondás esetén a részvételi díj 50 %-a +áfa költséget 
adminisztrációs díjként számlázunk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díj kiszámlázásra kerül.  
A képzés minimális létszáma: 10 fő.                   15 feletti jelentkezés esetén a képzés helyszíne változik, melyről megadott 
e-mail címén értesítjük. 
 
Jelentkezni lehet: az alapítvány info@bacs-lea.hu címen a fenti adatok megadásával, vagy a fenti online 
felületeken. 
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