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MEGHÍVÓ ! 

Gyere el év végi eseményeink egyikére! 

➢ Együttműködő partnerként szeretnénk meghívni egyik félnapos 

eseményünkre, természetesen díj és kötelezettségmentesen! 

 

Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közössége: érdemes megismerni 

felsővezetői üzleti klubunkat, mert komoly üzletek nem cégek, hanem 

emberek között születnek! 

 

Tematikus klubjainkra, vagy vezetői találkozóinkra decemberben, egy 

eseményre VÁRUNK VENDÉGKÉNT!  

Ha egyik téma felkeltette érdeklődésed, céged árbevétele eléri a 

minimum nettó éves 100 milló Forintot és szívesen tekintesz bele egy 

több mint 10 éve rendületlenül működő és fejlődő Üzelti Közösség életébe, 

kattints a releváns linkre és jelentkezz egy eseményre, jelezve, hol 

hallottál rólunk: 

 

November 23-án Ipari Klub: Flexibilitás és nyomonkövethetőség 
automatizált anyagellátási folyamatokkal.  
Előadónk Hoffmann Károly PhD, Vice president & 
General Manager, Sanmina Tatabánya Gyártól. 

MVÜK Ipari Klub – MVÜK (mvuk.hu) 

Napjainkban egyre többször merül fel az igény arra, 

hogy a termékekbe épülő komponensek pontosan 

dokumentálva legyenek… 

 

 

http://www.mvuk.hu/
mailto:regisztracio@mvuk.hu
https://www.facebook.com/mvukzrt
https://www.linkedin.com/company/mvuk-zrt/
https://www.youtube.com/channel/UCwxylUGzyNlV_W_E3vbOvUQ
https://www.instagram.com/mvukzrt/
https://mvuk.hu/esemeny/mvuk-ipari-klub-1123/
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December 7-én Női Vezetői Klub: Félreértések 
vígjátéka?  Beszélgetőpartnerünk Csányi Sándor színész és Fükő Renáta 
producer. 

Női Vezetői Klub – MVÜK (mvuk.hu)  

„Én azt értem, amit ő mond, csak azt 

nem tudom, hogy ő arra gondol-e, 

miközben mondja, amit én értek.”  

 

 

December 2-án: A jövő a mostban dől el – álmok a 
radaron.  az MVÜK találkozón 
beszélgetőpartnerünk: Gyöngyösi Diána, Boeing 

kapitány. 

 Összevont Csoportrendezvény – MVÜK (mvuk.hu) 

Cégvezetés és kapitányság párhuzamai: speciális 

készségek, élethosszig tartó tanulás? 

 

December 3-án: A könyvelő programok Teslája.  Molnár Tamás az 
IBOOKR alapító ügyvezetőjével és Pap Martin Felicián alapítóval, 
kommunikációs vezetővel találkozhatnak. 

 
Összevont Csoportrendezvény – MVÜK 

(mvuk.hu) 

 

Tudtad, hogy egy átlagos könyvelő 

munkájának 75%-a telik monoton 

adminisztrációval? Az IBOOKR 

célja, hogy ez megváltozzon. 

 

http://www.mvuk.hu/
mailto:regisztracio@mvuk.hu
https://www.facebook.com/mvukzrt
https://www.linkedin.com/company/mvuk-zrt/
https://www.youtube.com/channel/UCwxylUGzyNlV_W_E3vbOvUQ
https://www.instagram.com/mvukzrt/
https://mvuk.hu/esemeny/noiklub-1207/
https://mvuk.hu/esemeny/csoportrendezveny_1202/
https://mvuk.hu/esemeny/csoportrendezveny_1203/
https://mvuk.hu/esemeny/csoportrendezveny_1203/
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December 9-én: A ma és a holnap energiája.  Jamniczky Zsolt az E.ON 
Hungária Csoport igazgatósági tagja mesél, kérdezni pedig lehet! 

 5Mrd+/1Mrd+ – MVÜK (mvuk.hu) 

Energiaár-emelkedés – aki ezekben a 

hetekben tervezi a következő üzleti évét, 

egészen biztosan szembesült már ezzel 

a ténnyel. Milyen okok állnak a 2021 

végére kialakult helyzet mögött? 

 

December 14-én: Mert jót adni érdemes!  Juhász Márton a Református 
Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója és Patzauer Éva a Csodalámpa 
Alapítvány ügyvezető igazgatója lesznek az MVÜK színpadán, akik 
mindketten tiszteletbeli tagok. 

 Összevont Csoportrendezvény – 

MVÜK (mvuk.hu) 

Jó ügyeket képviselni, és azok 

érdekében tenni nap mint nap, 

sokkal több, mint munka, 

inkább nagybetűs HIVATÁS. 

 

JÖVŐRE TALÁLKOZUNK, ha idén nem tudunk! 

Közösségünk lényege, hogy vállalatvezetőket és felsővezetőket 

tömörítő klubunkban, a vezetők stratégiai gondolkodást, tapasztalatot, 

víziót tudnak megosztani egymással. Ezek az inspirációt adó 

találkozások az üzletmenetben sokat lendítenek, ebben a bizonytalan és 

kiszámíthatatlan világban. www.kozosseg.mvuk.hu  

http://www.mvuk.hu/
mailto:regisztracio@mvuk.hu
https://www.facebook.com/mvukzrt
https://www.linkedin.com/company/mvuk-zrt/
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