Sajtóközlemény – azonnal közölhető!

Ha női vállalkozók, akkor Dobbantó Program!
A mai naptól több képzésre is jelentkezhetnek a vállalkozást indító, vagy vezető nők

Budapest, 2019.08.29. – A Dobbantó Program keretében ismét lehet jelentkezni a nők vállalkozói
ismereteinek és készségeinek fejlesztését célzó kompetenciafejlesztő tréningre, valamint a rövid,
üzleti tervezés és IT képzésekre. A program szakmai együttműködő partnere, és a képzések
megvalósítója a vállalkozásfejlesztés elismert hazai szakértője, a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési
Alapítvány.
A Budapest Bank a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvánnyal együttműködve idén ősszel is
meghirdeti a Dobbantó Program egyik legkeresettebb képzését, a Dobbantó tréninget, amely a
vállalkozói kompetenciák fejlesztését célozza.
„Üzleti és társadalmi felelősségvállalási stratégiánk részeként évek óta támogatjuk a vállalkozó nők
karrierépítését és az üzleti sikereik elősegítését, hisz a Budapest Bank egyik fontos célja a
magyarországi vállalkozói kultúra fejlesztése, valamint a kisvállalkozások versenyképességének
növelése. A közel tíz éve indított Dobbantó Program képzései és klubeseményei révén már közel
kétezer vállalkozónő sikeréhez járulhattunk hozzá. Különösen nagy öröm a számunkra, hogy ezek
közül a vállalkozások közül jó néhánnyal tartós és folyamatosan fennálló maradt az
együttműködésünk” – mondta el Dancsné Engler Bernadett, a Budapest Bank mikrovállalati
üzletágvezetője.
A képzés elvégzésével a résztvevők az üzleti sikerek eléréséhez nélkülözhetetlen marketing,
menedzsment, adózási, és forrásteremtési ismereteket szereznek, és szakemberek által
véleményezett, kész üzleti tervekkel távoznak. A vállalkozó nők számára meghirdetett tréning 20 fős
csoportban zajlik hat héten át, a képzés 12 napján összesen 90 órában. A költségek közel 90
százalékát a Budapest Bank vállalja át. Az október 14-én induló tréningre a SEED Alapítvány honlapján
lehet jelentkezni 2019. szeptember 25-ig.
„A Dobbantó képzés többek között azért olyan népszerű hosszú évek óta, mert nemcsak szakmailag,
hanem a résztvevők igényeit is figyelembe véve évről-évre frissítjük, alakítjuk azt. Így például idén
ősszel részben módosítottuk a tréning felépítését, és új trénerekkel dolgozunk együtt. A szakmai
háttér mellett a másik nagyon fontos eleme a programnak a csapatépítő és a mentoring
megközelítés, amelynek nyomán a tréningek résztvevői között olyan szoros baráti és üzleti
kapcsolatok szövődnek a tréningek során, amelyeket aztán az üzleti életben is kamatoztatni tudnak”
– hangsúlyozta Lakatosné Lukács Zsuzsanna, a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány ügyvezető
igazgatója
A többhetes tréning mellett újraindul a nagysikerű Quick IT képzés is, szintén a Dobbantó keretében.
A kétszer félnapos kurzus az informatika világába enged betekintést, és a résztvevők olyan digitális
megoldásokkal ismerkednek meg, amelyek segítik őket a vállalkozásuk működtetésében. Az
elhangzottak segítséget nyújtanak a munkafolyamatok és a pénzügyek megtervezésében,
lebonyolításában, ellenőrzésében, valamint az ügyfelekkel és az üzleti partnerekkel való
kommunikációban, a vállalkozási folyamatok nyomon követésében és értékelésében. A QuickIT
képzés igény- és szintfelmérés alapján kezdő és haladó csoporttal is elindul, október 1-én és 22-én.
További részletek és a regisztráció ezen az oldalon érhetők el.

A Program részeként Üzleti tervezés workshopot is szerveznek, ami a világszerte alkalmazott
Business Canvas üzleti tervezési módszertanra épül. A szeptember 18-i és az október 16-i képzési
napokra itt lehet jelentkezni.
Dobbantó Klubok
A Dobbantó klubesemények is folytatódnak, amelyek minden vállalkozás iránt érdeklődőt várnak. A
klubok során az érdeklődők nem csupán a klub résztvevői által megszavazott témákban hallhatnak
szakmai előadásokat interaktív formában, hanem lehetőséget kapnak a kapcsolatépítésre is. Az
ingyenes Dobbantó klubeseményeken – a tavaszi turnus ütemezését folytatva – ismét minden (őszi)
hónap utolsó keddjén, (szeptember 24-én, október 29-én és november 26-án) vehetnek részt az
érdeklődők. A részletek hamarosan megtalálhatók a Dobbantó program web és Facebook oldalán.

További információ:
Budapest Bank Sajtóosztály
TÖLGYES Orsolya, kommunikációs vezető
Mobil: +36 70 436 6065
Email: orsolya.tolgyes@budapestbank.hu

MOLNÁR Judit, kommunikációs menedzser
Mobil: +36 20 7460611
Email: judit.molnar@budapestbank.hu

A szerkesztők figyelmébe:
A „Dobbantó, Budapest Bank – pénzügyekről nőknek” programjáról:
A Budapest Bank 2010-ben indította el „Dobbantó, Budapest Bank – pénzügyekről nőknek” programját a SEED
Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvánnyal együttműködve. A Dobbantó a nők pénzügyi tudásának bővítését tűzte
ki céljául, és a vállalkozói ismeretek és készségek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. A program legfontosabb
eleme a 12 napos kompetenciafejlesztő tréning.

SEED Alapítvány
A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítványt 1990 elején hozták létre vállalkozói érdekképviseletek,
felsőoktatási intézmények, pénzintézetek és minisztériumok. Az alapítók céljainak megfelelően a szervezet a
magyarországi vállalkozói ismeretek, kultúra és környezet fejlesztése érdekében kezdett el működni, aminek
eredményeképpen 1998-ban közhasznú minősítést kapott. 2003-ban akkreditált felnőttképzési intézménnyé
vált a szervezet. A SEED Alapítvány alapvetően női vállalkozások fejlesztésével foglalkozik, de a fiatalok és a
generációváltás előtt álló családi vállalkozások is a célcsoportjába tartoznak.
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