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I. SZEKCIÓ

EXPORTÁLJUNK SZOLGÁLTATÁST
Avagy mit tegyünk gyártó cégként az exportpiacon

szolgáltatással való térnyerés érdekében?

Egy gyártó cég számára egyre több kihívással jár a technológiai fejlődés és
a digitalizáció térnyerése okán a piaci részesedés növelése, adott esetben
az export piacon való elindulás vagy maradás. A vevők – legyenek akár
lakossági fogyasztók, akár vállalkozások – már nem csupán a terméket,
hanem kiegészítő szolgáltatásokat is szeretnének megvenni, melyek
kielégítik a megfogalmazott vagy rejtett igényeket is.

Ezt a fontos témát járjuk körül válaszokat keresve egy online kerekasztal
beszélgetés formájában. 

Meghívott vendégeink:

Arbanász Ildikó Enterprise Europe Network (EEN) Győr-Moson-Sopron
megyei képviselője
Berend Gábor adjunktus, projektmenedzser, Szegedi
Tudományegyetem
Buda Csilla Enterprise Europe Network (EEN) Fejér megyei képviselője
Plevza Beatrix ügyvezető igazgató CHH Műszaki KFT.
Tajthy Krisztina klasztermenedzser, Észak-Magyarországi Informatikai
Klaszter
Szabó Berta klasztermenedzser, Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
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A koronavírus mindenkinek jelentősen megváltoztatta az életét. Ezek a
változások helyenként nagyon fájóak, rengeteg kihívással, kockázattal,
munkaszervezési teherrel járnak, ugyanakkor sokat segíthetnek, hogy
racionalizáljuk a működésünket magánemberként, cégként, de akár
társadalmi szinten is.

Csatlakozzon a Klaszter Elnök és a Klaszter Mentorok karantén alatt
megkezdett baráti hangvételű beszélgetéséhez és ossza meg
sikertörténeteit / negatív tapasztalatait munkahelyi bizalomról,
ellenőrzésről, motivációról, kommunikációról, hatékonyságfokozásról.  

Őszinte üzleti beszélgetés egy kávé mellett, csak úgy, CEO-k egymásközt.

Házigazdáink:

Berkovich Gábor Klaszter Elnök (ügyvezető, Seacon Europe)
Szilágyi Márta Klaszter Mentor (ügyvezető, GoodMills Kft.)
Parádi Csaba Klaszter Mentor (vezérigazgató, Rubin Informatikai Zrt.)
Dóra Sebestyén Klaszter Mentor (ügyvezető, SysControl Kft.)
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Kihívások, kockázatok, munkaszervezés, motiváció

TÁVMUNKA:

KÉNYSZER VAGY LEHETŐSÉG?
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Szeretné tudni mi fán terem a digitalizáció, automatizáció? Vállalati
működését optimalizálná? Beruházást tervez? Új üzleti partnert keres?
Érdeklődik az aktuális támogatott fejlesztési lehetőségekről?

Vállalkozóként mindannyian tudjuk, hogy egy szervezet fejlesztése, illetve
piaci helyzetének stabilitása folyamatos munkát igényel. Ahhoz, hogy
cégünk kiemelkedjen a konkurens vállalkozások közül, szükség van valami
pluszra – egy ismertebb névre, nagyobb piaci részesedésre vagy egy
egyedülálló innovációra. 

Segítünk benne, hogy megtalálja a megoldást üzleti kihívásaira és
felfedezhesse azokat a lehetőségeket, amelyekkel vállalkozása hatékonyan
és rugalmasan tud reagálni a jövőben. 

Projektek, üzleti tanácsadás, képzés, HR kérdések, gyártási hatékonyság
növelés, automatizáció: mindent a digitalizációról!

Házigazdáink:

Szaplonczay Orsolya ügyvezető, Innoskart
Beke Zoltán ügyvezető, Mortoff Kft.
Masa Attila fejlesztés- és oktatás vezető, Robot-X Hungary Kft.
Tóth Gergely ügyvezető, MANHATTAN Akadémia Kft.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
Teljes program és regisztráció: III. Innoskart Szakmai Nap 

Ön hozza a kérdést, mi hozzuk a választ!

DIGITALIZÁCIÓ GONDMENTESEN
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