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Tripla V Konferencia - Szentes 
Versenyképes Vállalkozók Városa 

Általános tájékoztató 

A konferencia célja 
A környék vállalkozásai számára egy kis motivációt adjon, megoldást olyan jellegű problémáikra, 

melyekre megoldást ilyen jellegű konferenciák hiányában csak rengeteg idő, és próbálkozás után 

tudna találni. A vállalkozói közösség nagyban történő megteremtése, és oktatása.  

Az előadók mind területük keresett szakértői, így rövid előadásaik során is remélhetőleg számtalan 

megoldást és ezzel újult energiát tudnak a vállalkozók hétköznapjaiba vinni. 

A versenyképesség nem adottság, hanem tanulható módszertanok tárháza. Ezen a napon a közönség 

olyan információkkal lesz gazdagabb, melyeket évek múlva is plusz hasznot hoz vállalkozásuknak. 

Időpont 
2015. December 10. Csütörtök 14:00-19:00 

Program 
 14:00 Köszöntő, megnyitó 

 14:05 Polgármester vagy egyéb tisztségviselő 

 14:15 Fő szponzori felszólalás (szervezés alatt) 

 14:40 Exim bank – Export lehetőségek – Kenéz Csaba 

 15:05 Klaszterek azaz a vállalkozói összefogás ereje 

– Volford László 

 15:30 Szünet 

 15:50 Önfejlesztés a vállalkozók életében - Bocskay 

István 

 16:20 A gondolkodás ereje az üzleti életben -  

Herczegh Máté 

 16:50 Szünet 

 17:05 Marketing osztály nélkül mit tehetek – Szűcs György 

 17:30 Videók a cégek szolgálatában – Oláh Viktor 

 17:55 Honlapok a vállalkozást szolgálják – Szücs Gábor 

 18:20 Kerekasztal beszélgetés az előadókkal 

 18:45 Szabad egyéni beszélgetések (vége) 
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Konferencián való megjelenés 
A részvétel vállalkozásoknak és vállalkozni vágyóknak 

egyaránt ingyenes, viszont előzetes regisztrációhoz 

kötött. 

Regisztráció az alábbi linken lehetséges: 

https://docs.google.com/forms/d/1DEeZB-

NPxs1bjx2eOoOLBi0UprPX0BCOopKNg15BHAw/viewfor

m?c=0&w=1 

A közönség számára ajánlott viselet: üzleti, hivatalos 

megjelenés.  

 

Az konferencia Facebook linkje és friss információkat közlő csatornája: 

https://www.facebook.com/events/436503549894137/ 

Az esemény jelentősége 
Szentes 50 km-es vonzáskörzetében nem találni olyan várost ahol gazdasági jellegű konferencián 

vehetnének részt a vállalkozók. Kecskemét, Szeged, Békéscsaba háromszög belsejében ezzel a 

konferencia (sorozat első alkalmával) egy hiány pótló esemény. A vállalkozások neve is mutatja, 

vállalkozni készek, és a történelem minden vezetője tudta, hogy az információ hatalom, másodsorban 

pedig az üzleti kapcsolatok többet érnek legtöbbször a pénznél. 
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