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Menedzsment Fórum:
KKV-finanszírozás - égető tulajdonosi dilemmák
2018 konferencia
Időpont: 2018. október 3.
Helyszín: Budapest, A38 Hajó - - Petőfi híd, budai hídfő
A VOSZ tagjai a konferenciára 30%-os kedvezménnyel regisztrálhatnak.
A jelentkezési lap Megjegyzés rovatába kérjük, írják be: VOSZ - VIP
Tudnivalók, részletes program és jelentkezés itt
Mitől lesz versenyképes egy magyar KKV?
Abban mindenki egyetért, hogy a magyar KKV-k versenyképessége a teljes gazdaság
szempontjából kiemelt fontosságú, egyelőre azonban nem sikerült faragni a lemaradáson.
Hogyan lehetne ezen változtatni? Mi kellene a jobb hatékonysághoz és termelékenységhez? Ezeket a kérdéseket is körüljárjuk a Privátbankár.hu és a Menedzsment Fórum KKVfinanszírozás - égető tulajdonosi dilemmák 2018 konferenciáján október 3-án, Budapesten.
A szekció kerekasztal-beszélgetésén részt vesz Perlusz László, a VOSZ októberben
hivatalba lépő új főtitkára is.
Miből finanszírozzam a cégem?
Finanszírozás nélkül nincs versenyképesség - rohamosan közeleg az az idő, amikor a magyar vállalatok a mostani uniós támogatási összegeknek csak töredékére pályázhatnak már.
Kifutott a jegybank rendkívül kedvezményes hitelprogramja is - honnan szerezhet fejlesztési
forrásokat egy magyar KKV? Milyen új állami eszközök segítik a KKV-k fejlesztését? Mire
jó a hitelgarancia?
Hogyan használhatja egy KKV a tőzsdét?
Konferenciánkon megismerheti a Budapesti Értéktőzsde mentor-programját, az Xtend piacot, amit egy valós példán keresztül is bemutatunk egy esettanulmány segítségével.
Ki viszi tovább a cégem?
Komoly korszak- és generációváltás előtt áll több tízezer hazai vállalkozás. Hogyan készítsük fel az új generációt a cégvezetésre? Hogyan adhat megoldást a generációváltás kihívására a tőzsde?
Kérdések, amikre a tulajdonosok és befektetők válaszokat kaphatnak a Privátbankár.hu
és a Menedzsment Fórum KKV-finanszírozás - égető tulajdonosi dilemmák 2018 konferenciáján.
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Budapest Cleaning Show tisztítás-technológiai
szakkiállítás
Tisztelt Hölgyem és Uram!
Sok szeretettel meghívjuk Önt, munkatársait és partnereit a Magyar Tisztítás-technológiai
Szövetség (MATISZ), mint szervező nevében a Budapest Cleaning Show tisztítás-technológiai szakkiállításra.
A rendezvény időpontja és helyszíne: 2018. október 5-6. - Budapest, HUNGEXPO B
pavilon.
Szeretné tudni, milyen újdonságok vannak a tisztítás-technológiában? Épp új partnert, alvállalkozót keres, de nincs ideje, hogy felmérje a piaci szereplők kínálatát, bekérje az árajánlatokat és személyes találkozókat egyeztessen? Egy konkrét problémára keres megoldást, de nem tudja, kihez forduljon?
Átfogó és tiszta kép a tisztítás-technológiáról
A Budapest Cleaning Show-n egy helyen megtalálja a tisztítás-technológiai szakmában dolgozó hazai és külföldi gyártókat, forgalmazókat, szolgáltatókat. Összehasonlíthatja a termékeket, láthatja a legújabb innovációkat, megoldásokat. Termékbemutatókat nézhet végig,
kérdezhet, tárgyalhat, így biztos, hogy megtalálja a megoldást a saját kérdéseire, problémáira.
Bízunk abban, hogy a tisztítás-technológiában közvetlenül érdekelt és a kapcsolódó szakmák, mint létesítménygazdálkodás, hulladékgazdálkodás, kertészet, személy- és vagyonvédelem cégvezetői, munkatársai, mellett a takarítási szolgáltatást megrendelő szakemberek, beszerzők is kilátogatnak rendezvényünkre.

Szakmai programok
A MATISZ rendszeresen szervez olyan eseményeket, kerekasztal beszélgetéseket, tréningeket, amelyek a legégetőbb problémákat állítják középpontba. A Budapest Cleaning Show
keretein belül megrendezett kétnapos Szakmai Fórum szervezői most is aktuális témákkal
készülnek. Az október 5-i Talkshow-n három szakember három fejlesztési irányból megközelítve keresi a választ arra, hogy a jövőben milyen robotok fognak takarítani, és az ideális
takarító robot megalkotására készülnek. Megismerni a szakszerű felületkarbantartás és kezelés költségcsökkentő hatásait nemcsak takarítás szakmabelieknek, hanem beszerzőknek, létesítménygazdáknak, üzemeltető szakembereknek is hasznos lehet annak érdekében, hogy jövőbeni beszerzéseiknél a legjobb döntést hozhassák meg.
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Közbeszerzési szaktanácsadónk és a MATISZ tisztítás-technológiai szakértői egy valós eljárás buktatóin keresztül keresik a választ, hogy lehet-e jó, teljesíthető, számonkérhető szolgáltatást rendelni. A résztvevők olyan gyakorlati kérdéseket, életszerű helyzeteket is átbe
szélhetnek, hogy például mit tehet egy cégvezető, ha ellopták az üzleti titkait. Hogyan védheti meg azokat? Mivel jár a jogsértés, milyen következmények lehetnek? Mit jelent a munkahelyi titok a takarítók esetében?
A Magyar Infekciókontroll Társaság elnökségi tagja és a MATISZ tisztítás-technológiai szakértője a Szakmai Fórumon mutatják be azt az új módszertani levél tervezetet, irányelvet,
amely alapjaiban változtathatja meg a takarítási szolgáltatás minimumkövetelményeit.
A szakkiállítás látogatása ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyre előzetesen és
a helyszínen is sort keríthet.
További információ és regisztráció az alábbi linken érhető el 
https://budapestcleaningshow.hu/

Készfizető kezességvállalással Vállalkozása
sikeréért!
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. – az MFB-csoport tagjaként – a Magyar Állam, a
kereskedelmi bankok és takarékszövetkezetek tulajdonában álló (a bankokkal azonos
státuszú) pénzügyi vállalkozás, amelyet 25 évvel ezelőtt azért hoztak létre, hogy készfizető
kezességvállalásával hitelfelvételhez segítse azon mikro-, kis- és középvállalkozásokat,
akik a hitelintézetektől nem, vagy nem az általuk igényelt összegben kapnának hitelt – a
hitelintézetek által elvárt fedezet hiányában vagy az alacsonyabb hitelképességi
besorolásuk miatt.
A Garantiqa közvetlenül a pénzügyi intézményekkel áll kapcsolatban, a kezességvállalási
kérelmet is a hitelintézet nyújthatja be a Garantiqa részére. A társaság legújabb
kezdeményezésével közvetlenül a vállalkozásokat tervezi megszólítani: a nyilvánosan
elérhető adatok alapján több mint 10 ezer hazai vállalkozás garanciaképességi vizsgálatát
végezte el, amely eredményeként egy esetleges hitelfelvétel során a Garantiqa készfizető
kezességvállalása bevonható.

3

2018.09.24.
.

A Garantiqa 2018 szeptemberében postai és elektronikus úton keresi fel e vállalkozásokat,
hogy tájékoztassa őket arról, hogy a társaság előzetes minősítése alapján
garanciaképesnek bizonyultak. Igénybe véve a Garantiqa fedezetpótló szerepet betöltő
készfizető kezességvállalását akkor is juthat a vállalkozás finanszírozáshoz, ha a pénzügyi
intézmény előírásainak megfelelő biztosítékokkal nem rendelkezik. Így akár dologi fedezet
nélkül is kaphat a vállalkozás folyószámla-, forgóeszköz- vagy beruházási hitelt működési
vagy fejlesztési céljai megvalósításához. A hitel visszafizetésének forrását természetesen a
vállalkozásnak kell kigazdálkodnia: a Garantiqa a hitelhez jutást támogatja, a hitel
visszafizetése a vállalkozás felelőssége, abban a Garantiqa nem vesz részt.
Amennyiben vállalkozása megkapta a Garantiqa levelét, a mellékelt, finanszírozó
hitelintézet részére kiállított készfizető kezességvállalási szándéklevéllel forduljon bármelyik
hazai bankhoz vagy takarékszövetkezethez, és - felajánlható fedezet híján is – érdeklődjön
hitelfelvételi lehetőségeiről. Erre akkor is bátorítjuk, ha az Ön vállalkozása most nem kapott
személyre szóló megkeresést, mivel a szolgáltatásaink egyaránt elérhetőek bármelyik
mikro-, kis- és középvállalkozás részére, legyen az egyéni vállalkozó vagy társas
vállalkozás. A hitelfelvétel és az ahhoz szükséges készfizető kezességvállalás igénylésének
további teendőiről, feltételeiről a vállalkozás által választott hitelintézet ügyintézőjétől tud
teljes körű tájékoztatást kérni.

VOSZ a közösségi médiában! - http://www.facebook.com/vosz.hu
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VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL
Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára?
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni?
Látogasson el virtuális piacterünkre!
Keressen, üzleteljen, adjon el, vásároljon igénye szerint!
A http://piacter.vallalkozo.info/ mindezt egy helyen és ingyenesen nyújtja az Ön és vállalkozása számára.
Mindössze regisztrálnia kell, majd feltöltheti az eladásra szánt vagy megvásárolni kívánt
termékeket/szolgáltatásokat. A kínálatból regisztráció nélkül is válogathat.

Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál
Az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kérni információt, teheti fel kérdéseit
tanácsadónknak:
Dankó Tibor
Tel: 20/947-4282
e-mail: iwt@t-online.hu

A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettségvállalásunk nélkül. Az információ-forrásokat nagy
körültekintéssel választjuk ki és a legmegbízhatóbb
módon kommunikáljuk Önök felé, mégsem
kezeskedhetünk az információk célbajutásáért,
teljeskörűségéért és valóságtartalmáért.
Véleményét kérjük és várjuk a center@vosz.hu címen.
Ha továbbiakban nem tart igényt a Hírlevélre, kérjük azt
is jelezze felénk!
Reméljük hasznos információkkal szolgáltunk Önnek és
kedvét lelte Hírlevelünkben.
VOSZ
Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21.
Tel.: +361-4142181, -82
Fax:+361-4142180
e-mail: center@vosz.hu
www.vosz.hu
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