Beszámoló a 2016 második félév munkájáról
Ez év tavaszán elkészítettük a második félévi munkatervünket, és most
örömmel számolhatok be, hogy igen sok mindent tudtunk elvégezni, és
még sok minden történik a hátralévő hónapokban.
Nagy lendülettel indultuk a második félévre tervezett feladatoknak.
Mindennek előtt létrehoztuk az új KLUB helységet, ahol nem csak a
szokásos havi összejöveteleket tervezzük, hanem a Ti részetekre is
rendelkezésre áll, akár kisebb-nagyobb létszámú tárgyalásokra, de nincs
akadálya nagyobb létszámú work shop-ok, tréningek kisebb konferencia
jellegű események szervezésének sem.
Szeretnénk további KLUB rendezvényeket is tartani Nálatok, az
úgynevezett „gyárlátogatás” néven ismert szervezésben. Bizonyára
emlékeztek Dessiéknél (Alphasonic Kft.) megtartott nagysikerű
összejövetelre.
Maga a KLUB rendezvények programja is fontos. Folyamatosan hívunk
ismert gazdasági vezetőket, akik az aktuális gazdaságpolitikai
eseményeket elemzik, és mondják el véleményüket. Itt jelzem rögtön, hogy
a jövő havi KLUB - ra Dávid Ferenc a VOSZ Főtitkára fogadta el
meghívásunkat.
Tervezzük, hogy az új tagok folyamatosan mutassák be magukat, és
termékeiket, szolgáltatásaikat.
Ezzel összefüggésben rendkívül fontosnak és hasznosnak ítéljük meg a
KAPCSOLATKÁRTYA beindult rendszerét. Most csak annyit szeretnék
megemlíteni, hogy ingyen, folyamatosan reklámozhatjátok terméketeiket,
szolgáltatásaitokat.
A formai előírások a Honlapon elolvashatóak.
Mint ismert a tevékenységünk Szekciókban zajlik. Az egyik legfontosabb
ilyen a Gazdaságpolitikai Szekció. Megkezdtük legnagyobb szabású
terveink előkészítését, ami a Családi Vállalkozások jogi definíciójának
meghatározását tűzte ki célul. Ha ezt végre tudjuk hajtani, akkor jön a
második lépcső, a Családi Vállalkozások helyzetbehozatalának lobbyzása.

Ehhez a munkához megnyertük a Budapesti Gazdasági Egyetem, a VOSZ,
az MGYOSZ, és a JALSOVSZKY Ügyvédi Iroda támogatását. Úgyszintén
ez a Szekció készít elő egy nagyszabású országos KONFERENCIÁ-t.
A Társzervezeti Szekció folytatja kapcsolatrendszerünk fejlesztését.
Nem rég írtunk alá együttműködési megállapodást a Magyar Bútor és
Faipari Szövetséggel, megkezdtük
egyeztető megbeszéléseinket a
Business Woman Clubbal és az IPOSZ-al.
Bekapcsolódtunk a Családi Cégek Napja c. egész napos rendezvénybe,
ahol a generációváltás egyes kérdéseiről tartunk előadást.
Az oktatás területén az MGYOSZ és a BGE korábbi INSIST programjának
folytatásában vállalunk feladatokat. Aláírtuk a Cambridge Business Design
Academy Főiskolával a második félévi közös feladatokról szóló
megállapodást. Végül, e témában folytatjuk közös munkánkat az IBS Üzleti
Főiskolával.
És most egy igen komoly siker következik, a kommunikáció: Rendkívül
magas színvonalon átalakítottuk a Honlapunkat (www.csvoe.hu) és
facebook oldalunk két hét alatt több mint 500 követőt hozott. Megkezdtük a
belső Hírlevelek küldését.
Végül egy pár szót az Egyesületünk fejlesztéséről. Azt tűztük célul. hogy az
év végére 60-70 tagunk legyen. Nos elmondhatom, hogy nem vagyunk
messze ettől a számtól. Jelenleg (41 cég a tagunk, és 47 képviselőjük
vesz részt a rendezvényeinken) vagyunk. Van további kb. 20
tagjelöltünk, akikkel a napokban véglegesítjük a csatlakozási
szándékukat.
Ami nem elhanyagolható, az az, hogy tagdíj témában mindenki megértette,
hogy az bár nem kellemes, de fontos kötelezettség. Jelenleg naprakész a
befizetettség.
Baráti üdvözlettel,

