Hogyan legyél sikeres vállalkozó?
Entrepreneurial Mindset: How to think like an entrepreneur - Interdiszciplináris workshop
Kurzus oktatói:
Dr. Kassai Karola Xénia, ügyvéd, KassaiLaw > LinkedIn
Dr. Bőcs Annamária, ügyvéd, KassaiLaw > LinkedIn
Dr. Gohér Ágnes, ügyvédjelölt, KassaiLaw > LinkedIn
Kurzuskód:
Kurzus leírása:
A kurzus a saját vállalkozás elindítására, annak korai fejlesztési szakaszaira összpontosít és áttekintést
nyújt azokról a fő kihívásokról, amelyeket figyelembe kell venni és kezelni szükséges a vállalkozás
elindítását megelőzően, valamint annak működése és fejlesztése során, annak érdekében, hogy az
sikeres legyen a piacon.
A kurzus segít a résztvevőknek abban, hogy azonosítsák az üzleti lehetőségeiket, majd az átfogó
tervezés és stratégia kidolgozása révén terveiket működő vállalkozássá alakíthassák. Különösen nagy
hangsúlyt helyezünk a gyakorlati megközelítésre, így valós példákon és saját projekteken keresztül
ismerhetik meg a tanfolyam végére a résztvevők a következő témaköröket:
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Mit is jelent vállalkozónak lenni? A vállalkozói út és életforma bemutatása
Hogyan kezdjek bele? Üzleti lehetőségek felismerésének képessége és értékelése, kreativitás
Hogyan építsek sikeres csapatot, amely képes megvalósítani a felmerülő ötleteket?
Hogyan lesz ebből bevétel? Üzleti koncepciók kidolgozása, releváns üzleti stratégiák megalkotása
Üzleti terv készítése
Mi a megfelelő cégforma az ötletemhez?
A vállalkozás működésének és irányításának alapjai
A márkaépítés alapvető elemei (branding) és annak szellemi tulajdonvédelme
Hogyan lépjek piacra? Piacválasztás, pozicionálás, marketingstratégiák
Pénzügyi alapok Hogyan finanszírozzam az ötletemet? Külső tőkebevonás

A kurzushoz előzetes gazdasági ismeretek nem szükségesek.
Kurzusra való jelentkezés: szakfüggetlen, M
 Ahallgatók számára nyitott
Létszám: 14 fő
Hétfő-csütörtök: 15:00-19:00
Péntek: 15:00-19:00 prezentációs esemény
Eredmények: Saját vállalkozási ötlet kidolgozása csoportos munkában és annak prezentáció
keretében történő bemutatása.
A kurzus ajánlása: Neked szól a kurzus, ha
- Tervezed a vállalkozói világba történő beszállást és megismernéd a saját vállalkozás felépítésének
és vezetésének rejtelmeit
- Vállalkozást szeretnél indítani, de nem tudod, hogyan kezdj hozzá
- Van egy ötleted, de nem tudod, merre lenne érdemes elindulnod vele
- Szükséged van egy utolsó löketre, hogy végre elindíthasd vállalkozói karrieredet
- Erősen koncentráltan, strukturáltan és intenzív módon szeretsz dolgozni és tanulni

Nem neked szól a kurzus, ha:
- Korábban már jelentős vállalkozói tapasztalatra tettél szert
- A kevésbé intenzív időbeosztást preferálod az új információk megszerzésére és a gyakorlatba
történő átültetésére
- Végzősként folytatsz gazdasági szakirányú tanulmányokat (viszont meglehetősen biztosak
vagyunk abban, hogy téged is meg tudunk lepni)
Linkek:
Olvasmányok:
Mellékletek:
Dr. Kassai Karola Xénia
Ügyvéd, szakterületei a vállalkozások, az üzleti tervezés és a különböző
finanszírozási formák.
Karola innovációs ügyvéd és üzleti stratéga, a KassaiLaw alapítója. Csapatok
százaival dolgozott már együtt és rengeteg sikertörténet tanúja volt,
ugyanakkor találkozott azokkal a nehézségekkel és kihívásokkal is amelyek egy
projekt során felmerülhetnek. Rendszeresen tart előadásokat gazdasági
témákban Svédországban és Magyarországon egyaránt, valamint
workshopokat, konferenciákat mentorál immáron több, mint egy évtizede.
Dr. Bőcs Annamária
Ügyvéd, szakterületei a szellemi tulajdonjog, a márkaépítés és a marketing,
valamint a tárgyalási stratégia.
Annamária jelentős márkaépítési és marketingstratégiai tapasztalattal
rendelkezik köszönhetően az internetes újságírói tevékenységének, valamint a
filmipar területéről érkező ügyfeleinek történő tanácsadásnak köszönhetően.
Foglalkozik a digitalizációval, a projektfinanszírozással és a szellemi tulajdonjog
védelmével. Peres ügyvédként sok olyan hibával találkozott már, amelyet a
vállalkozásoknak kerülniük kell annak érdekében, hogy sikeresen
működhessenek az üzleti világban.
Dr. Gohér Ágnes
Ügyvédjelölt, szakterületei a vállalkozási formák, a vállalkozások managementje
és az adatvédelem.
Ágnes átfogó tapasztalattal rendelkezik a kezdő vállalkozások felépítésével és
fejlesztésével kapcsolatban, különös tekintettel az adatvédelemre és a
„protection by design” elvére. Számos vállalkozás felépítésében segédkezett az
ötlet megszületésétől kezdve egészen a mindennapi működésig. Tanúja volt
strukturális és managementtel kapcsolatos kríziseknek, amelyeket a csapattal
együttműködve oldott meg és dolgozott ki megoldási javaslatokat a jövőbeli
hasonló esetek elkerülésére.

