
MVÜK NŐI VEZETŐI KLUB
kapcsolatépítés, inspiráció, tudásmegosztás

 sikeres üzletasszonyok számára

A Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közössége (MVÜK), új üzleti
kapcsolatokat, tudásmegosztást és tapasztalatcserét, 10 éve
épülő, tagsági alapon működő üzleti közösséget kínál
tagjainak, partnereinek.  

500 cég 1.200 progresszív vezetőjének aktív részvételével az
5Mrd+/1Mrd+/400M+/100M+ éves árbevételű, a magyar
gazdaság valamennyi iparágát lefedő vállalatvezetőket
támogatjuk céljaik elérésében a folyamatosan változó
gazdasági környezetben.

2018-ban indítottuk el a magyar piacon egyedi Női Vezetői
Klubunkat azért, hogy erősítsük a hölgy vezetők jelenlétét
a Közösségen belül és a magyar piacon egyaránt.

Büszkék vagyunk rá, hogy indulásunk óta jelentősen
sikerült emelni a női vezetők arányát az MVÜK
találkozóin, Nem kisebb célt tűztünk ki magunk elé, mint
az előttünk álló évben megtriplázni a női résztvevők
számát a Női Vezetői Klub eseményein. 

Hosszú út áll még Dintsér Andrea, a Női Vezetői Klub
háziasszonya és az MVÜK csapata előtt, de imádjuk
minden percét a munkánknak! 

prémium felsővezetői kapcsolati tőke
emberi, üzleti, szakmai fejlődés
interaktív, exkluzív közösségi élmény
vezetői magányosság és kiégés megelőzése
legjobb gyakorlatok megosztása
inspiráció
releváns iparági információk
digitalizáció, videótartalmak
tudásmegosztás
jelenlegi krízishelyzetben felmerülő problémákra
megoldások

VÍZIÓNK

BÜSZKESÉGÜNK

ERŐSSÉGÜNK



Havi klubtalálkozóinkon,  aktuális, inspiráló témákról
beszélgetünk. Előadóink, beszélgető társaink voltak már
Bombera Kriszta, Rácz Zsuzsa, Schiffer Tamás, Risztov
Éva, Benkő Vilmos, Györffy Kinga, Szertics  Gergely, Dr.

Szondy Máté, Vincze Lilla, Széchenyi Tímea, Kováts Adél,
Babos Éva, Békefi Veronika, Békéssy Olga, Krizsó Szilvia,

Kemény Dénes, Blaskó Nikolett, Heal Edina.

Témáink között szerepelt már a mesterséges
intelligenciától, az üzleti protokolltól és a startupok
világától kezdve a női felsővezetők önismeretén,

önmegvalósításán, önbizalom fejlesztésén, vagy stílusos
ruhatárán keresztül a mindfulnessig, az
időmenedzsmentig, az üzleti történetmesélésig és a
társadalmi felelősségvállalásig számos érdekes terület.

 

Csatlakozz Női Vezetői Klubunkhoz!

www.mvuk.hu
 

2021. január 19.

2021. február 9.

2021. március 9.

2021. április  13.

2021. május 18.

2021. június 8.

TÉMÁK, ELŐADÓK

IDŐPONTOK

2021. július 13. 

2021. augusztus 17. 

2021. szeptember 14. 

2021. október 12.

2021. november 9.

2021. december 7. 

PARTNEREINK

A Menedzserek Országos Szövetsége 2020-ban
hagyományteremtő céllal indította el az Év Női
Menedzsere Különdíjat, amelynek az MVÜK stratégia
partnerségben fő támogatója.


