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2017-2022 

 
A Gm-Vip 77 Mestertervezés extrém gyorsan változó környezetben 

egy egyedi eszközökkel /CANVAS- 1 oldalas munkalap -350+db/ 

támogatott üzletfejlesztési szolgáltatás. Innovatív egyéni-, 

vezetői-, szervezeti működést alakítunk. Több ügyfél, jobb 

működés, fenntartható növekedés az eredménye. 

 

Eddigi hatások… 

 

1- INPUT program /startup módszertanok, 5 év képzés, 

szupervízió, minősített mentor a PwC nemzetközi tanácsadó 

közreműködésével 

 

2- INPUT Program /Value Proposition Design/Értékajánlat 

tervezés workshop 19 területi koordinátornak 

 

 

3- SZTE/Szeged GYEEK Club-Idea Challenge nemzetközi 

startup verseny, csapat mentorálás – előadás 100+ főnek 

 

4- SZTE/Idea Challenge V4+Balkan nemzetközi startup 

ötletverseny, csapat mentorálás 

 



5- SZTE/SZTE Virtus Program HSUP Online Hackaton 

nemzetközi startup verseny, csapatmentorálás 

 

6- INPUT program/ Logisztika 4.0 - Kihívások és új megoldások 

a logisztikában – Előadás 

 

7- INPUT / Value Proposition Design /Értékajánlat tervezés 

workshopok startupoknak egyetemi központokban – 

Pécs/Debrecen/Szeged/Kaposvár 

 

8- SZTE/GYEEK Klub Challenge MeOut nemzetközi virtuális 

valóságban megrendezett startup verseny – csapat 

mentorálás 

 

9- SZTE-EUGLOH / nemzetközi egyetemi együttműködésben 

PhD és Mesterdiplomás nemzetközi csapat mentorálás 

 

10- Óbudai Egyetem – Könnyűipari Szakmai Nap / 

Stratégiaalkotás extrém gyorsan változó környezetben 

előadás/workshop vállalkozóknak és oktatóknak 

 

11- Startup csapatok személyes mentorálása /6 csapat, köztük 

a Supp.Li globális platform üzlet stratégiai tanácsadás 

 

12- SZMT/Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága / 

Stratégiaalkotás extrém gyorsan változó környezetben 

előadás és workshop OD tanácsadóknak 

 

13- Google for Startups program / 2x6h workshop 35 

vállalkozónak a robotika, mesterséges intelligencia, 

platformüzlet témában 



 

14- Startup SAFARI – Google által felkért előadó 

 

15- SPB Befektetési Zrt. – Értékajánlat tervezés és értékesítés 

workshop privát banki termékeket értékesítőknek 

 

16- Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület/EFQM – 

Előadás: Meritokrácia – újszerű elvek a vezetésben 

 

17- Mind Mate Inspiration/MMI mentorközösség – értékajánlat 

tervezés workshop mentoroknak 

 

18- KKVHÁZ A Magyar Gazdaság Kávéháza Klub – alapító tag / 

A KKV-k fejlődését elősegítő kapcsolódások és ötletek 

kidolgozásában való részvétel / 4 nyertes „háziverseny” 

 

19- Toastmasters International/Budapest Business Branch 

vezetőfejlesztő és nyilvános beszéd klub 2,5 év tagság, 

tagságért felelős alelnök 

 

20- Egyéni-, vezetői-, szervezeti működést fejlesztő 

eszközrendszer kidolgozása / 350+ db 1 oldalas CANVAS – 

többszörös a tudásátadás és a mentorálás együttműködési 

sikeresélye 

 

21- 650+ h egyéni konzultáció, 38+ ügyfél / magyar KKV 

tulajdonosok, vezetők számára / 100millió Ft-600millió Ft 

árbevételű cégeknek és egyéni vállalkozóknak, tanácsadóknak 

 

 

 



 

 

 

 

Kezdjünk dolgozni… Beszéljünk? 

 

 

 

 

 

 


