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Interaktív workshop a női vállalkozások és foglalkoztatás jegyében 

 

A Magyar Női Unió Egyesület (MNU) workshopot rendez 2019. október 8-án az 

Egyesület székhelyén az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési 

Program CORD projektjének keretében. Az eseményen bemutatásra kerülnek a női 

vállalkozások és foglalkoztatás területén jelentkező legégetőbb kérdések és 

problémák, melyekre az előadóként meghívott szakemberektől azonnal választ is 

kapnak a résztvevők. A workshop rendhagyó módon teret enged a témákkal 

kapcsolatos játékos, interaktív eszmecserének is.  

 

„Növekedni ..., de hogyan?” (Régi problémák új köntösben) címmel valósítja meg 

soron következő workshopját a Magyar Női Unió Egyesület 2019. október 8-án 

Budapesten az Egyesület székhelyén.  A félnapos eseményen köszöntőt mond 

Batthyány-Schmidt Margit, az MNU elnöke. Ezt követően szintén az Egyesület 

képviseletében Mészáros Mónika Alíz bemutatja a projektet lehetővé tevő 

keretprogramot, valamint a CORD projekt legfontosabb célkitűzéseit és különösen a 

projekt során kidolgozott Követi Programot.  

 

Az eseményen a női vállalkozásokat és a nők foglalkoztatását elősegítő 

gondolatébresztő, szemléletformáló és tájékoztató előadások egyaránt 

elhangzanak. dr. Noszkay Erzsébet professzorasszony, a Változás- és 

Válságmenedzserek Országos Egyesületének elnöke elsősorban a vállalkozások 

üzleti fejlődését nehezítő körülményekre és azok megoldásaira világít rá új, a 

napjainkra jellemző perspektívából. Kovács Zsolt, a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara munkatársa a vállalkozások növekedéséhez hozzájáruló tényezők közül 

a pénzügyi támogatásokról, kedvező hitelkonstrukciókról tart előadást. 

Az esemény egy innovatív jellegű interaktív beszélgetéssel zárul Kavalci Ágnes 

szakértő vezetésével, mely során a foglalkoztatás mai legégetőbb témáit dolgozzák 

fel a résztvevők játékos formában. 
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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. 

 

 

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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