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Üzlet nőktől 
nőknek

Az üzleti világ egyetlen nagy férfiklub – 

szokták mondani. Ezért érezzük kiemelt 

fontosságúnak, hogy teret adjunk a női 

üzleti közösségek bemutatásának, hogy a jól 

működő példák láttán minél többen kedvet 

kapjanak női klubok létrehozásához,  

és csatlakozzanak közösségünkhöz.

Haszon nőknek klub
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Hónap Program kiknek szól?

Március 18. Haszon a nőknek – látogatás a  magazin szerkesztőségében Vállalkozó vagy vállal kozást tervező nőknek

Április 15.
Kicsiben is hatékonyan – vállalkozói tudás a mikrovállalkozóknak.                                               
Könyvbemutató és két sikeres projekt bemutatása

Mikrovállalkozóknak és a vállalkozásfejlesz tési 
szakembereknek

Április Meglepetésprogram vállalkozó nőknek Vállalkozást tervező és kezdő vállalkozónők nek

Május 13. Kibontakozás és innováció – OECD-workshop vállalkozásfejlesztési szakembereknek Vállalkozásfejlesztési szakembereknek

Május 27. Közös ünneplés a 15 éves Magyar Üzletasszonyok Egyesületével Vállalkozó és vállalko zást tervező nőknek

Május Vállalkozás és művészet – hatnapos vállalkozói ismeretek képzés iparművészeknek Vállalkozó vagy szabadúszó iparművészek

Június A SEED a családi vállalkozásokért Családi vállalkozásoknak

Június
Az év legígéretesebb fiatal vállalkozója – az Életpálya Alapítvány díjkiosztó ünnepsége                
a SEED Alapítvány támogatásával

Vállalkozást tervező fiataloknak

Augusztus A Szigeten is SEED Fiatal és pályakezdő vállalkozóknak

Szeptember 9. Pályakezdő munkanélküliek helyett tudatos vállalkozók – projektzáró konferencia Fiatal és pályakezdő vállalkozóknak

Mára a nők az üzleti életben is „férfias” hatékonysággal mű-
ködnek, így megfelelőnek tűnik az idő arra, hogy elkezdjék 
„saját képükre” formálni az üzleti világot is. E célból vállal-
ta fel a Haszon nőknek magazin a kommunikátor szerepét 
egy országos női üzleti hálózat kialakításában. Második-
ként a huszadik születésnapját ünneplő SEED Kisvállalko-
zás-fejlesztési Alapítványt, és jubileumi programsorozatu-
kat mutatjuk be.

20 év – 20 esemény
A jubiláló SEED Alapítvány programsorozata

Az alábbi programokat ajánljuk figyelmükbe:

2010-ben huszadik születésnapját ünnepli a SEED Alapít-
vány, amely a ’90-es évek elején, Magyarországon első-
ként kezdett el a kisvállalkozások fejlesztésével, ezen belül 
a nők gazdasági függetlenségének erősítésével foglalkozni. 
A szervezet a mai napig a vállalkozó nők, a családi vállalko-
zások és a növekedni szándékozó mikro vállalkozások fej-
lesztésének legfőbb szaktekintélye. A szervezetet Horváth 
Anna mutatja be, akit lapunk hasábjairól ismerhetnek, és 
találkozhatnak vele áprilisban induló programsorozatun-
kon is.
„Alapítványunk nagyszabású, színes szakmai rendezvény-
sorozattal ünnepli meg két évtizedes fennállását. A prog-
ram célja szolgáltatásaink további népszerűsítése és eljut-
tatása azokhoz is, akik korábban nem fértek hozzá. Rendez-

Bővebb információ: 
SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 

Horváth Anna +36-1/212-2179 
seed@seed.hu; www.seed.hu

Várjuk hasonló kezdeményezések,  
női üzleti klubok jelentkezését! 

Bemutatkozó anyagaikat elektronikus úton  
a noiklub@haszon.hu e-mail címre várjuk.  

Postacímünk a következő: 

Haszon nőknek klub 
Haszon Lapkiadó Kft. 

1036 Budapest 
Bécsi út 57–59.

vényeinken az eddigiekhez hasonlóan fontos és hasznos 
gyakorlati tudnivalókat szeretnénk megosztani ügyfeleink-
kel és partnereinkkel, valamint értékes kapcsolatok kiala-
kításához kívánjuk segíteni őket. Nem titkolt célunk saját 
szakmai kapcsolatrendszerünk szélesítése is, ezért bízunk 
benne, hogy sok olyan potenciális partner is megtiszteli 
programjainkat, akikkel az elmúlt húsz évben elkerültük 
egymást. A programsorozatot 2010. február 19-én, az ala-
pítvány bejegyzésének csaknem napra pontosan huszadik 
évfordulóján tartott születésnapi gálával indítottuk.” Hn


