Vállalkozások nemzetköziesedésének elősegítése a
REGIONET Aktív támogatásával!
A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tisztelettel meghívja Önt a

GlobaliSME
„Az üzleti tervezés és szakterületei
a nemzetköziesedés szemüvegén
keresztül” c.
2 x 2 napos tréning programon való részvételre
A tréning program célja a vállalkozások nemzetköziesedésének, határon átnyúló üzleti
kapcsolatainak segítése, támogatása, amely 8 elkülönült, de komplex, egymásra épülő
modulra bontottan veszi sorra a nemzetköziesedési folyamatok fontosabb állomásait,
megoldásra váró feladatait.
A tréning programot különféle aktuális esettanulmányok, csapatjátékok és interaktív
feladatok tesznek színessé, hatékonnyá.
A tréning program lebonyolítását, a program szakmai vezetőjének irányításával a
GlobaliSME hivatalos trénerei végzik. A tréning programot háttér szaktanácsadás egészíti ki!
A GlobaliSME tréning program létrejöttéről, kialakításról bővebb információk találhatóak a
www.globalisme.hu weboldalon.

A 2x2 napos tréning program díja meghaladja a 100.000.-Ft-ot résztvevőnként, de
ezt most Ön helyett a „REGIONET Aktiv” projekt finanszírozza!
Így az Ön részvétele ingyenes, de előzetes jelentkezéshez, regisztrációhoz kötött!
A GlobaliSME tréning program az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Programban (2007-2013) támogatást nyert „REGIONET Aktív” című,
L00031 számú projekt támogatásával valósul meg.
A tréning program résztvevői létszáma maximum 15 fő. A rendelkezésre álló helyeket a
jelentkezések sorrendjében kerülnek feltöltésre!
Jelentkezési határidő: 2013. március 14.!
További információ, felvilágosítás, jelentkezési lap igénylés:
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 9022 Győr, Czuczor G. u. 30.
Telefon: 0620/566-0803
E-mail: sandor.borbely@kva.hu
A GlobaliSME tréning program tartalma, időbeosztása a következő oldalon!

GlobaliSME
„Az üzleti tervezés és szakterületei
a nemzetköziesedés szemüvegén keresztül”
2 x 2 napos tréning program
Helyszín: Tornácos Panzió, Hegykő
2013. március 22., péntek
08.30 – 09.00 Regisztráció, köszöntő, a Regionet Aktiv program és eredményeinek
ismertetése
09.00 – 09.15 Tréning nyitás
09.15 – 11.00 I. modul – Vezetés és vállalkozói szellem
11.00 – 11.15 szünet
11.15 – 13.15 II. modul – Projekt menedzsment
13.15 – 14.00 ebéd
14.00 – 16.00 III. modul – A működés fő folyamatai
2013. március 23., szombat
08.30 – 09.00 Regisztráció
09.00 – 11.00 IV. modul – Marketing és nemzetköziesedés
11.00 – 11.15 szünet
11.15 – 13.00 VI. modul – A tervezési folyamtok emberi erőforrás vonatkozásai
13.00 –
Ebéd, kötetlen beszélgetés
2013. március 28., csütörtök
08.30 – 09.00 Regisztráció
Szervezetek szerepe a nemzetköziesedési folyamatok tervezésében, támogatásában
09.00 – 09.45 Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
09.45 – 10.30 MEHIB
10.30 – 10.45 szünet
10,45 – 11.30 Joint Venture Szövetség
11.30 – 12.15 HITA
12.15 – 13.00 ebéd
13.00 – 14.00 V. modul – Ami a tankönyvekből kimaradt a nemzetköziesedés
finanszírozásáról
14.00 – 14.15 szünet
14.15 – 17.00 Komplex Csapatjáték
2012. március 29., péntek
08.30 – 09.00 Regisztráció
09.00 – 11.00 VII. modul – Nemezetköziesedési stratégia
11.00 – 11.15 szünet
11.15 – 13.00 VIII. modul – Szervezet és változás kezelés
13.00 – 13.15 Zárás, értékelés
13.15 –
Ebéd, kötetlen beszélgetés

