
 

 

ONLINE SZAKMAI NAP 
 

 

VIDÉKI NŐK NAPJA, 2021.04.11. 

 

Hogyan indítsunk vállalkozást? 

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00076 szerződésszámú, Hagyományok útján – Palóc Család és KarrierPONT 

Nyugat-Nógrádban elnevezésű projekt keretében 2021. április és május folyamán intenzív, 8 alkalmas 

online rendezvénysorozatot tartunk „Vidéki Nők Napja” címmel. Az első előadásra április 11-é kerül sor. Az 

érdeklődők megismerkedhetnek a projektpartnerek, a Palóc Család- és KarrierPONT és a Magyar Női Unió 

Egyesület széleskörű szolgáltatásaival. Az egész napos eseményen Horváth Anikó külső szakértő tart 

gyakorlati példákkal gazdagított előadást a vállalkozásindításról, mely a vidéki nők számára nyújthat 

érvényesülési lehetőséget. Szeretettel várjuk a vállalkozásban gondolkodók jelentkezését a 

https://forms.gle/M2Kdx1JcB1pQBmac6 linken. Az online programon való részvétel ingyenes, de 

regisztrációhoz kötött, melyet követően emailben küldjük meg a további tudnivalókat. 

 

  

https://forms.gle/M2Kdx1JcB1pQBmac6


 

 

VIDÉKI NŐK NAPJA, 2021.04.13. 

 

Nőként vállalkozni 

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00076 szerződésszámú, Hagyományok útján – Palóc Család és KarrierPONT 

Nyugat-Nógrádban elnevezésű projekt keretében 2021. április 13-án folytatódik intenzív, 8 alkalmas online 

rendezvénysorozatunk „Vidéki Nők Napja” címmel. Az érdeklődők megismerkedhetnek a projektpartnerek, 

a Palóc Család- és KarrierPONT és a Magyar Női Unió Egyesület széleskörű szolgáltatásaival. Az egész 

napos eseményen Horváth Anikó külső szakértő tart gyakorlati példákkal gazdagított előadást az életpálya-

tervezésről, mely a nők vállalkozóvá válásának első meghatározó lépése lehet. Milyen szerepet töltenek 

be, milyen lehetőségekkel rendelkeznek a nők a vállalkozások világában? Megtudhatja, ha jelentkezik 

rendezvényünkre a https://forms.gle/udveY5UiPiaQyxbT7 linken. Az online programon való részvétel 

ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet követően emailben küldjük meg a további tudnivalókat. 

 

  

https://forms.gle/udveY5UiPiaQyxbT7


 

 

VIDÉKI NŐK NAPJA, 2021.04.15. 

 

Milyen a jó vállalkozó? 

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00076 szerződésszámú, Hagyományok útján – Palóc Család és KarrierPONT 

Nyugat-Nógrádban elnevezésű projekt keretében 2021. április 15-én folytatódik intenzív, 8 alkalmas online 

rendezvénysorozatunk „Vidéki Nők Napja” címmel. Az érdeklődők megismerkedhetnek a projektpartnerek, 

a Palóc Család- és KarrierPONT és a Magyar Női Unió Egyesület széleskörű szolgáltatásaival. Az egész 

napos eseményen Horváth Anikó külső szakértő tart gyakorlati példákkal gazdagított előadást a vállalkozói 

kompetenciákról és a jó üzleti ötletről, mely ismeretekkel felvértezve magabiztosabban vághatunk neki 

vállalkozásunknak. Várjuk jelentkezését rendezvényünkre a https://forms.gle/V3aAwyK2xvVhbhidA linken. 

Az online programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet követően emailben küldjük 

meg a további tudnivalókat. 

 

  

https://forms.gle/V3aAwyK2xvVhbhidA


 

 

VIDÉKI NŐK NAPJA, 2021.04.27. 

 

Hogyan juthatunk vállalkozóként EU-s pénzügyi forrásokhoz? 

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00076 szerződésszámú, Hagyományok útján – Palóc Család és KarrierPONT 

Nyugat-Nógrádban elnevezésű projekt keretében 2021. április 27-én folytatódik intenzív, 8 alkalmas online 

rendezvénysorozatunk „Vidéki Nők Napja” címmel. Az érdeklődők megismerkedhetnek a projektpartnerek, 

a Palóc Család- és KarrierPONT és a Magyar Női Unió Egyesület széleskörű szolgáltatásaival. Az egész 

napos eseményen Horváth Anikó külső szakértő tart gyakorlati példákkal gazdagított előadást az Európai 

Uniós finanszírozási programokról és a jó üzleti tervezésről, mely ismeretek sikeresen alapozhatják meg 

vállalkozásunkat. Várjuk jelentkezését rendezvényünkre a https://forms.gle/7ZHESztiqV8twtyf7 linken. Az 

online programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet követően emailben küldjük meg 

a további tudnivalókat. 

 

  

https://forms.gle/7ZHESztiqV8twtyf7


 

 

VIDÉKI NŐK NAPJA, 2021.04.29. 

 

Hogyan juthatunk vállalkozóként magyar pénzügyi forrásokhoz? 

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00076 szerződésszámú, Hagyományok útján – Palóc Család és KarrierPONT 

Nyugat-Nógrádban elnevezésű projekt keretében 2021. április 29-én folytatódik intenzív, 8 alkalmas online 

rendezvénysorozatunk „Vidéki Nők Napja” címmel. Az érdeklődők megismerkedhetnek a projektpartnerek, 

a Palóc Család- és KarrierPONT és a Magyar Női Unió Egyesület széleskörű szolgáltatásaival. Az egész 

napos eseményen Horváth Anikó külső szakértő tart gyakorlati példákkal gazdagított előadást a magyar 

vállalkozásfejlesztési programokról és a jó projektmenedzsmentről, mely ismeretek nélkülözhetetlenek 

vállalkozásunk működtetéséhez. Várjuk jelentkezését rendezvényünkre a 

https://forms.gle/LQJrExHChyYo6YLLA linken. Az online programon való részvétel ingyenes, de 

regisztrációhoz kötött, melyet követően emailben küldjük meg a további tudnivalókat. 

 

  

https://forms.gle/LQJrExHChyYo6YLLA


 

 

VIDÉKI NŐK NAPJA, 2021.04.30. 

 

Miért fontosak vállalkozásunk számára a médiakapcsolatok? 

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00076 szerződésszámú, Hagyományok útján – Palóc Család és KarrierPONT 

Nyugat-Nógrádban elnevezésű projekt keretében 2021. április 30-án folytatódik intenzív, 8 alkalmas online 

rendezvénysorozatunk „Vidéki Nők Napja” címmel. Az érdeklődők megismerkedhetnek a projektpartnerek, 

a Palóc Család- és KarrierPONT és a Magyar Női Unió Egyesület széleskörű szolgáltatásaival. Az egész 

napos eseményen Horváth Anikó külső szakértő tart gyakorlati példákkal gazdagított előadást a 

forrásbevonásról és a médiakapcsolatok és –tervezés fontosságáról, mely ismeretek nélkülözhetetlenek 

vállalkozásunk működtetéséhez. Várjuk jelentkezését rendezvényünkre a 

https://forms.gle/CHrcrZAP5uvughRF6 linken. Az online programon való részvétel ingyenes, de 

regisztrációhoz kötött, melyet követően emailben küldjük meg a további tudnivalókat. 

 

 

  

https://forms.gle/CHrcrZAP5uvughRF6


 

 

VIDÉKI NŐK NAPJA, 2021.05.04. 

 

Miért fontos a brandépítés? 

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00076 szerződésszámú, Hagyományok útján – Palóc Család és KarrierPONT 

Nyugat-Nógrádban elnevezésű projekt keretében 2021. május 4-én folytatódik intenzív, 8 alkalmas online 

rendezvénysorozatunk „Vidéki Nők Napja” címmel. Az érdeklődők megismerkedhetnek a projektpartnerek, 

a Palóc Család- és KarrierPONT és a Magyar Női Unió Egyesület széleskörű szolgáltatásaival. Az egész 

napos eseményen Horváth Anikó külső szakértő tart gyakorlati példákkal gazdagított előadást az üzleti 

környezetről általában és a brandépítés fontosságáról. Várjuk jelentkezését rendezvényünkre a 

https://forms.gle/V4HCozRASzBnkfbq7 linken, ha többet szeretne megtudni erről az izgalmas 

marketingterületről. Az online programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet 

követően emailben küldjük meg a további tudnivalókat. 

 

  

https://forms.gle/V4HCozRASzBnkfbq7


 

 

VIDÉKI NŐK NAPJA, 2021.05.08. 

 

Milyen szervezetek segíthetnek vállalkozásunk fejlesztésében? 

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00076 szerződésszámú, Hagyományok útján – Palóc Család és KarrierPONT 

Nyugat-Nógrádban elnevezésű projekt keretében 2021. május 8-án zárul intenzív, 8 alkalmas online 

rendezvénysorozatunk „Vidéki Nők Napja” címmel. Az érdeklődők megismerkedhetnek a projektpartnerek, 

a Palóc Család- és KarrierPONT és a Magyar Női Unió Egyesület széleskörű szolgáltatásaival. Az egész 

napos eseményen Horváth Anikó külső szakértő tart gyakorlati példákkal gazdagított előadást arról, hova 

fordulhatunk segítségért vállalkozásunk fejlesztéséért. Akkor is várjuk jelentkezését rendezvényünkre a 

https://forms.gle/MbZu7b76HUQppjrXA linken, ha többet szeretne megtudni az egyéb vállalkozói 

kapcsolatépítésről. Az online programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet követően 

emailben küldjük meg a további tudnivalókat. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/MbZu7b76HUQppjrXA

