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Ismerd meg és fejleszd Önmagad! - Vállalkozói döntéseink egyéniségünkről 

árulkodnak 

 

A Magyar Női Unió Egyesület (MNU) workshopot rendezett 2019. október 10-én az 

Egyesület székhelyén az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési 

Program CORD projektjének keretében. Az eseményen bemutatásra került egy 

egészen újszerű vállalkozásfejlesztési szolgáltatás a mentorálás területéről. A 

workshopon kapcsolatépítésre is lehetőség nyílt. 

 

„Újszerű üzletfejlesztési szolgáltatások női vállalkozóknak” címmel valósította meg 

legújabb workshopját a Magyar Női Unió Egyesület 2019. október 10-én Budapesten 

az Egyesület székhelyén. 

 

Az eseményen egy, a vállalkozónőket segítő speciális üzleti mentorálás került 

bemutatásra, kihangsúlyozva a szolgáltatás legfőbb előnyeit és alkalmazási 

területeit. Dr. Pócz János, a 3B System Hungary Kft. vezető tanácsadója a cég által 

indított speciális üzletfejlesztési tevékenységről beszélt. Szolgáltatásukkal 

elsősorban a hazai vállalkozói körnek biztosítanak komplex megoldást. A business 

mentoring alapvető célja, hogy az elsőszámú döntéshozó, a cégvezető vagy 

cégtulajdonos fejlesztésén keresztül hajtsa végre a konkrét vállalati fejlesztést. A 

business mentoring minden esetben igazodik az elsőszámú döntéshozó 

személyiségéhez. A módszer kidolgozói felismerték, hogy a legsúlyosabb vállalkozói 

döntések is az alapján az eredeti, velünk született személyiségünk alapján születnek, 

mely 95%-ban változatlan marad életünk során. Ezért a szolgáltatás teljes egésze 

alatt biztosított a privát mentoring, amely egyaránt szolgálja a vállalkozó egyéni, 

üzleti és magánéleti fejlődését is. A workshop továbbá kapcsolatépítési lehetőséget 

is kínált a résztvevőknek. 

 

A szlovák-magyar együttműködésű CORD projekt a startupok, potenciális vállalkozók 

és KKV-k szlovák-magyar határon átnyúló üzleti tevékenységét ösztönzi. A CORD 

Követek a legsikeresebbek közé tartozó magyar és szlovák cégek képviselői, akik a 

két ország határmenti régióiban adják át a jó gyakorlatokat, tapasztalataikat a 

vállalkozóknak, különös tekintettel a vállalkozónőkre. 

 

http://www.skhu.eu/


 

www.skhu.eu 

 

Média kontakt:  

Batthyány-Schmidt Margit, elnök, Magyar Női Unió Egyesület 

telefon: 06-30-951-8100 

e-mail: info@mnunio.hu 

cím: 1016 Budapest, Tigris u. 3. 

 

 

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. Az itt 

közölt információk nem feltétlenül tükrözik az EU hivatalos álláspontját. 
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