
SAJÁT VÁLLALKOZÁSON 
GONDOLKOZOM
 Egy új vállalkozási ötlet kidolgozása, a vállalkozás elindítása nehéz folyamat: jól kell 
felmérnie saját képességeit és lehetőségeit, megfelelő önbizalommal, és lelkierővel kell 
rendelkeznie, és mindeközben még rengeteg az Ön szakterületétől távol álló dologhoz 
kellene értenie. Egyedül, társak nélkül ez végképp kemény feladat. A 45 + programban 
ebben próbálunk Önnek segíteni. 

EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS
 A program első lépése egy tapasztalt tanácsadóval folytatott egyéni konzultáció. 
Ebben a személyes beszélgetésen segítünk ügyfeleinknek saját helyzetük reális megíté-
lésében és értékelésében. Együtt gondoljuk végig a továbblépés lehetőségeit, és ha kell, 
közösen kezeljük a munkahely tartós elvesztésével járó krízishelyzetet.

 Együtt keressük meg a szakmai életüket meghatározó mozgatórugókat, célokat, 
értékrendet. Segítünk végiggondolni alapvető kérdéseket: „Mim van?”, „Mit tudok adni?”, 
„Mire vevő belőlem a világ?”; és nem utolsósorban segítünk kimondani a legnehezebb 
mondatot: „Lehet, hogy nem alkalmazottként fogok dolgozni a jövőben, máson és másképp 
kell gondolkodnom.”

 Leltárt készítünk, módszeresen feltárjuk a meglévő és mobilizálható képességeket, 
kompetenciákat, eszközöket, és ez alapján együtt készítjük el azt a személyes profilt, 
amellyel a csoportba és a 45+ közösségébe ügyfelünk bejelentkezik.

CSOPORTNAPOK
 Az egyéni szakaszban alaposan megismert résztvevőket csoportokba szervezzük, 
akik a csoportnapon már kisebb, 5-6 fős csapatokban dolgoznak tovább együtt.

 A csoportnapon résztvevők hasonló korú, hasonló élethelyzetben lévő, komplementer 
tudásokkal és tapasztalatokkal rendelkező emberekkel kerülnek egy asztalhoz, akik más-más 
szeletét ismerik a gazdasági életnek. Ez a szelektálás és csoportképzés szolgáltatásunk 
egyik legfontosabb pontja, ezzel biztosítjuk azt, hogy mindenki motivált, tenni kész, színvo-
nalas partnerekkel kezdhessen bele egy közös munkába.

 Az így szervezett három, egyenként legalább 6 óra időtartamú workshop (match-
making és irányított közös munka) során a csoporttagok egy egyedi metodika alapján, 
együtt gondolhatják végig, milyen közös és egymást kiegészítő ismeretekkel, lehető-
ségekkel rendelkeznek, és együtt gondolkozhatnak arról, mit lehet ebből hasznosítani, 
megvalósítani, piacra vinni, azaz együtt vállalkozni. 



 A workshopok részeként a program partnere, Von Bartheldné Ábri Judit PCC executive 
coach és kommunikációs tanácsadó vezetésével részt vesznek egy olyan önismereti ülé-
sen is, melynek célja, hogy a résztvevők felfedezzék és felfedjék motivációikat, számot 
vessenek elkötelezettségi szintjükkel és megértsék, hogy mit kell tenniük a saját sikerükért. 
Megkérdezzük majd: Hogyan képzeli el az új üzleti életét? Mit hajlandó bele tenni és mit 
akar kivenni belőle? Mert itt egy új élet kezdődik, az nem vitás. Készen áll rá?

 A közös munka a felmerült ötletek piaci és üzleti lehetőségeinek, környezetének, 
szükséges erőforrásainak, és megvalósíthatóságának gyors vizsgálatával folyik tovább, 
aminek végén az ötletekből a résztvevők választják ki azokat, melyeket első körben meg-
fontolásra érdemesnek tartanak. Ezekről az ötletekről a workshopok végén egy-egy 
rövid ötletleírás készül el.

ÜZLETI TERV FACILITÁLÁS

 3 + 1 (opcionális) csoportos ülés coach facilitátor vezetésével, hogy a már megfo-
galmazott üzleti ötletek, az elgondoláson túl konkrét és részletesebb üzleti terv formáját 
öltsék. Feladat lebontás és leosztás mentén együtt dolgoznak azok a csapattagok, akik a 
megvalósításban is részt akarnak venni. Így születik meg és indul el egy új üzleti kezde-
ményezés vagy kap ráncfelvarrást egy hervadó félben lévő vállalkozás. 

 A facilitálás során kidolgozott üzleti ötleteket, befektetői prezentációt a csoport be-
mutathatja egy általunk megkeresett külső iparági szakértőnek, mentornak, gyakorló 
vállalkozónak, esetleg befektető jelöltnek. A tőle kapott visszajelzések sokat segíthetnek 
reality check-ként, és a gyakorlati megvalósításban is előrelépést jelentenek.

SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJAI
A 45+ program „Saját vállalkozáson gondolkodom” programjába jelentkező ügyfeleink számára:

A személyes konzultációk (Egyéni felkészítés) és a három „Csoportnap” díja: 260.000 Ft. + Áfa.

Az „Üzleti terv facilitálás” workshopok díja: 200.000 Ft. + Áfa

ÉRDEKEL
    Ha érdeklődik programunk iránt, kérjük, hívja Nagy Barbara kolléganőnket a 
+ (36)20 967 7773 telefonszámon. Amennyiben igényli, hogy Barbara előre felkészülhessen 
„Önből”az Önnel folytatott beszélgetésre, úgy kérjük, töltse ki az ezen a linken található 
rövid kérdőívet, és küldje el nekünk: ebben az esetben az elküldést követő 48 órán belül 
jelentkezünk Önnél.


