
Meghívó 
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiemelt stratégiai célja a megye gazdaságának 

visszaállítása a veszélyhelyzet előtti növekedési pályára, a vállalkozások újraindítása, felkészítése a 

megváltozott üzleti környezetre. Ezzel összhangban szervezzük a megye vállalkozásai számára a 

„Lépéselőny az újraindulásban” 

című rendezvényünket, amelyre tisztelettel várjuk Önt és kedves munkatársát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendezvény helyszíne és időpontja: 

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székháza, Platter János konferenciaterem 

Kecskemét, Árpád körút 4. 

2021. június 17., csütörtök, 9.00 óra - tervezett időtartam 3 óra 

Előadóink:  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Andorka Miklós 

MAPI Zrt. 

Vizi Tamás 

Philip Morris 

Magyarország Kft. 

Dr. Balkányi László PhD. 
orvosi tudásmérnök 

Mizsér Attila  
olimpiai bajnok, 

motivációs tréner 

TÉT Program 

Dr. Várady Zoltán 
Városi Alapkezelő Zrt.  

 

http://apolloconsulting.hu/tet-program/


Program: 
 

09:00 Köszöntő 
Gaál József elnök, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

09:10 Mit gondoljunk másképp az újraindulás tervezésénél? 
Dr. Balkányi László PhD, orvosi tudásmérnök, az Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ (ECDC) korábbi osztályvezetője 
A jelenlegi helyzet pontos értékelése, lehetséges szcenáriók; 
Újraindulás: mit tehet egy vezető, egy menedzser egy járvány esetén a rábízott emberekért és a 
vállalati működés megőrzéséért, mit tehetünk magunkért, mi az eredményes egyéni és családi 
védekezés titka? 

09:35 Ártalomcsökkentés – Füstmentes szervezeti kultúra 

Vizi Tamás külső kereskedelmi kapcsolatok országos vezetője,  

Philip Morris Magyarország Kft. 

09:50 Szünet 

10:00 Tervezzünk sikeresebb újraindulást a városi alapok segítségével 
Dr. Várady Zoltán vezérigazgató, Városi Alapkezelő Zrt.  

10:15 Tervezzünk a következő 7 év EU-s pályázati lehetőségeivel 
Andorka Miklós stratégiai igazgató, MAPI Zrt. 

10:35 Vitalitás a bezártság után – Sporttal a vállalati energiákért 
Mizsér Attila olimpiai bajnok, motivációs tréner 
Mizsér Attila a versenysport csúcsait is megjárta, de tudja és vallja, hogy a sport tényleg mindenkié! 
Ezért összeállított egy programot, melynek egyik kulcseleme az, hogy a sportot "házhoz viszi" egy 
vállalat számára. Vagyis nem kell nagy sportesemény ahhoz, hogy a vezetők és munkavállalók együtt 
nézzék a sportot, vagy ami még fontosabb, élvezzék a sportolás és az együttlét örömét. Az ismertető 
célja bevonni a programba a rendezvényen megjelenő vállalatokat, motivációt és inspirációt adni a 
munkavállalók közösségének. 

 

Az előadásokat követően konzultációs lehetőséget biztosítunk az előadókkal. Kérjük, hogy ezirányú 

igényét szíveskedjen jelezni a regisztrációs felületen! 

A rendezvényen a részvétel térítésmentes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. 

Jelentkezését az alábbi linken teheti meg 2021. június 15-ig: 

     JELENTKEZÉS 

Az eseménnyel kapcsolatos kérdések esetén forduljon bizalommal Tóth Anitához a 76/501-508-as 

telefonszámon, vagy a toth.anita@bkmkik.hu e-mail címen. 

 

 

Üdvözlettel: 

Sipos Zsolt s.k. 
        titkár 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdchlxcQMYDlxIoFFaTpP1ltlMSfFDF89nlUh7c6EBx2ZHRvQ/viewform
mailto:toth.anita@bkmkik.hu

