KÉRI VIKTOR, a Budapest Bank kisvállalkozói
szegmensének értékesítés támogatója, a
Dobbantó Program trénere:
„A Dobbantó Program legnagyobb értéke a
közösségszervezés és a tudásátadás: a
klubesemények és a képzések segítségével 2010
óta már közel 2000 vállalkozónő sikerességéhez
tudtunk hozzájárulni. Büszkék vagyunk arra, hogy a
Dobbantó tréning az Európai Unió 12 legjobb
gyakorlata közé kerülhetett és nagy örömmel tölt
el bennünket, hogy a résztvevők 94%-a ajánlaná a
képzést vállalkozónő társaik számára."

KARÁDI ZSÓFIA, a Patronlab alapítója:
„A Dobbantó a meglévő vagy tervezett vállalkozásunk atomjaira bontása és újra összerakása.
Eközben mi magunk is átesünk egy kisebb újratervezésen, és sok nevetés (néhány sírás) után
20 új támogató barátunk lesz. Számomra ez a
cso-dálatos Dobbantó.”

KALMÁR ANNA, az AdniJóga alapítója:
„A Dobbantó képzéstől egy azóta is támogató fantasztikus közösséget, új perspektívákat, gyakorlati tudást kaptam. Mindezért a mai napig hálás
vagyok.”

További információk a Dobbantó Programról a
www.dobbantoprogram.hu oldalon olvashatók.

SIKERESEN HELYTÁLLNI
CÉGVEZETŐKÉNT?
NŐKÉNT IS LEHETSÉGES!
Ismerd meg a Budapest Bank
Dobbantó Programját!

Belevágnál egy vállalkozásba, de nincs elég
bátorságod? Nem vagy biztos abban, hogy ötleted tényleg működőképes? Fejlesztenéd meglévő
vállalkozásodat, de nem tudod hogyan?

A BUDAPEST BANK DOBBANTÓ PROGRAM SEGÍT!
ÉPÍTSD VÁLLALKOZÁSODAT VELÜNK!
A Budapest Bank a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvánnyal 2010-ben indította el a „Dobbantó, Budapest Bank – pénzügyekről nőknek”
programját, hogy segítse a női vállalkozókat
minél könnyebben érvényesülni az üzleti életben.
A program célja, hogy a résztvevők elméleti és
gyakorlati ismeretet sajátítsanak el a vállalkozás
működtetésének legfontosabb területeivel kapcsolatban, hogy képesek legyenek elindítani vagy
tovább fejleszteni saját vállalkozásukat.

A DOBBANTÓ PROGRAM OLYAN NŐKNEK SZÓL:

AKIK MÉG GONDOLKODNAK A SAJÁT
VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSÁN

VAGY A MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSUKAT
SZERETNÉK FEJLESZTENI

A Dobbantó Program legfontosabb eleme az
eredetileg 12 napos kompetenciafejlesztő tréning,
amely kimondottan a női vállalkozók igényeihez
igazodó eszközökkel fejleszti a legfontosabb
vállalkozói készségeket. A tréning jelenleg online
verzióban valósul meg. A 12 tréningnap 90 órányi
tananyagát 12 hétre elosztva, hetente 2
alkalommal napi 3x1,5 órás blokkban dolgozzák
fel a résztvevők a trénerek segítségével.
A résztvevők az üzleti sikerhez fontos menedzsmenttel, pénzügyi forrásteremtéssel, adózással
és marketinggel kapcsolatos ismereteket sajátíthatnak el. A tréning nemcsak a vállalkozás
elindítására és működtetésére terjed ki, hanem
fejleszti az önismereti, a kommunikációs és a
prezentációs készségeket is.
A DOBBANTÓ TRÉNING

20 FŐS
CSOPORTOKBAN
ZAJLIK

12 HÉTEN ÁT TARTÓ
RENDSZERES
OKTATÁS

ÖSSZESEN
90 ÓRÁS
TEMATIKÁVAL

A többhetes tréning mellett a Budapest Bank
mindenki számára nyitott, ingyenes online
klubeseményeket is szervez, ahol az érdeklődők
szakmai előadásokat hallgathatnak és
kapcsolatokat építhetnek. A résztvevők hiteles,
tapasztalt szakemberek vezetésével nyíltan,
kötetlenül vitatják meg a legkülönfélébb témákat,
amelyek egy vállalkozó mindennapjait – szakmai
és magánéletét egyaránt – érintik. A résztvevők
hiteles, tapasz-talt szakemberek vezetésével
nyíltan, kötetlenül vitatják meg a legkülönfélébb
témákat, amelyek egy vállalkozó mindennapjait –
szakmai és magánéletét egyaránt – érintik.

