
 

 
 
 
 
 
 

 VÁLLALKOZZ SIKERESEN! 
VALÓSÍTSD MEG AZ ÜZLETI ÖTLETEDET 

„VÁLLALKOZÓI ALAPISMERETEK”  KÉPZÉSÜNK SEGÍTSÉGÉVEL! 
Felnőttképzési engedéllyel rendelkező oktatási intézményünk a 

képzés elvégzéséről tanúsítványt állít ki!  
Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: E-001384/2015/D005. 

Helyben, szakértők bevonásával segítünk, hogy egy támogató közösség tagjaként az ötlettől egy megalapozott üzleti terv kialakításáig eljuthass. 
MARKETING, ÜZLETI TERV, KÖLTSÉGVETÉS, PÉNZÜGYI TERVEZÉS, CÉGJOGI ISMERETEK 

A 30 órás személyes részvétellel és 10 órás távoktatási formában megvalósuló képzés ára most 50 % kedvezménnyel 48 000 Ft helyett 
csak 24 000 Ft, ha augusztus 26-ig jelentkezel! 

A képzésen megszerezhető ismeretekről, tematikáról és oktatóinkról bővebb információt a „Vállalkozz sikeresen” Facebook-oldalon találsz! 
 
A képzés helyszíne: Esztergom-Kertváros, Damjanich u. 113. (Kertvárosi Pizzéria fölött!) A képzés péntekenként 15.00 – 20.00 óráig az alábbi napokon valósul meg: 

 2016. 09. 16. 
 2016. 09. 23 
 2016. 09. 30. 
 2016. 10. 07. 
 2016. 10. 14. 
 2016. 10. 21. 

Jelentkezz most ITT vagy igényelj jelentkezési lapot a sikeresenvallalkozz@gmail.com   e-mail címen, vagy hívj minket a +36/20-578-65-86-os telefonszámon! 
A képzés minimum 8 fővel indul.  Kevesebb jelentkező esetén az időpont változtatás jogát fenntartjuk! 

Nőként vállalkozni nem kis kihívás, mert… 
 a család és a munka összeegyeztetése mindennapi rutinná kell, hogy váljon, de egyáltalán nem lehetetlen, és ha másoknak is megy, nekünk is sikerül!  Ha te is így érzed, segítünk 
 egy megalapozott üzleti terv kialakításában 
 egy segítő támogató női közösség tagjaként  
 felmerülő kérdéseidre szakértő válaszokat adva  

Helmer:  Ez felháborító. Megtagadod a legszentebb kötelességeidet. Nóra:   Szerinted mik az én legszentebb kötelességeim? Helmer: Én mondjam meg neked? Hát nem a férjeddel és a gyermekeiddel szembeni kötelességeid azok? Nóra:   Vannak más, éppen ennyire szent kötelességeim is. Helmer:  Nincsenek. Miféle kötelességek volnának azok? Nóra:   A kötelességeim önmagammal szemben. Helmer:  Te elsősorban feleség és anya vagy. Nóra:   Én már ezt nem így gondolom. Azt hiszem elsősorban ember vagyok, akárcsak te magad…vagy legalábbis meg kell próbálnom, hogy az legyek. (Idézet Henrik Ibsen Nóra című művéből) 
 


