
VAN EGY
váltsa

VALÓRA!
ÖTLETE?

Gondolt Ön valaha is arra, hogy vajon milyen lehet vállalkozóvá válni? S azt gondolta, hogy az 
valószínűleg nagyon nagy kihívás? Pénzügyi, emberi erőforrás, és legfőképpen a megfelelő 
készségek vonatkozásában? Igen, csakugyan nem sétagalopp, de a megfelelő gondolkodásmód 
és készségek birtokában csakugyan megéri kipróbálni. Mi, franciaországi, magyarországi, 
hollandiai és szlovákiai partnerek az Erasmus+ program segítségével azt a célt tűztük ki, hogy 
segítsünk Önnek ebben.

Kezdetben volt egy elképzelésünk arról, hogy hogyan tudnánk segíteni a fiataloknak abban, 
hogy megfelelő állást találjanak. Nem tudtunk több munkahelyet teremteni, de mivel magunk 
is vállalkozók vagyunk, és emelett sok tapasztalattal rendelkezünk a képzések kidolgozásában, 
valamint a munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatban, ezért úgy döntöttünk, hogy kidolgozunk 
egy képzési programot, amelynek célja a vállalkozói készségek fejlesztése és javítása. A képzési 
program az egyes partnerországokban (FR,HU,NL,SK)  kerekasztalokon és kérdőíveken alapul. 
Figyelembe vettük az EU-ban a fiatalok vállalkozási lehetőségeiről szóló tanulmányt is. 

Hiszünk abban, hogy a képzés segít majd Önnek abban, hogy megfeleljen a kihívásoknak, 
fejleszteni fogja készségeit, Ön pedig magabiztosabban vág bele első saját vállalkozásába.
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KINEK SZÓL?
A képzési program mindenki számára megfelelő, aki fejleszteni szeretné vállalkozói készségeit.                                                                       
De elkészítésekor a következő célcsoportokra gondoltunk.
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Ezt a projektet az Európai Bizottság támogatásával finanszírozzák. Ez a weboldal csak a projektpartnerek nézeteit tükrözi, és a  Bizottság nem tehető felelőssé 
az azon található információk semminemű felhasználásáért. 
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AZ ÖTLET

KI TUD SEGÍTENI NEKEM?

A VÁLLALKOZÓ NAPJA

MÁRKAÉPÍTÉS

GYAKORLATI LÉPÉSEK

AZ ÜGYFELEK

HOGY NÉZHETNE KI A CÉGEM?

HELLÓ, VILÁG!

FIGYELJÜNK ODA A 
VÁLLALKOZÁSRA!

A CÉGEM HATÁSA ÉS 
FILOZÓFIÁJA


