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Legyen jelen az interneten 

most 20 % kedvezménnyel! 

 

A Hungary Business Zrt. ajánlata 

 

Mit kínálunk? 

 ingyen elkészítjük az interneten való elegáns megjelenését (a megjelenés tartalmát 

bármikor megváltoztathatja), 

 2000 érdeklődő küldését vállaljuk és garantáljuk, 

 más internetes hirdetésekhez képest töredék áron egy saját megjelenési felületet 

biztosítunk (weboldal helyett). 

Érveink 

A weboldalakkal szemben az Akciók és Ajánlatok oldala pár órán belül elkészülhet, és nincs 
hozzá kötődő előkészületi költség. Egy saját honlap folyamatos fenntartási igénnyel bír, míg 
az Akciók és Ajánlatok felületen ezzel nem kell foglalkoznia. Ajánlatunk garantált 2000 
érdeklődőt is tartalmaz. Egyetlen érdeklődő költsége pedig csupán 10 forintra jön ki, amely 
meglehetősen olcsónak számít az interneten, ráadásul az oldal használata pofon egyszerű. 

Önnek nincs más teendője, mint 

 beküldeni ajánlatának szövegét, 

 az elegáns kinézetet, és a képet mi biztosítjuk, 

 elküldjük Önnek a megjelenési mintát jóváhagyásra, 

 ajánlatát közzétesszük az interneten. 

A megjelent hirdetésének módosítását bármikor, díjmentesen kérheti, vagy saját maga el-
végezheti az online felületen.  

Az Akciók és ajánlatok felületét itt tekintheti meg: https://goo.gl/p2GFuj 

A hirdetés mintánkat pedig itt: https://goo.gl/5wZmM0 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, hívjon minket a +36 1 5999 300-as telefonszámon, vagy 
küldjön e-mailt az ugyfelszolgalat@hbzrt.hu e-mail címre! 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/p2GFuj
https://goo.gl/5wZmM0
mailto:ugyfelszolgalat@hbzrt.hu
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PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK  
   

AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK 
 
Munkavállalói képzések mikro, kis és középvállalatok valamint nagyvállalatok részre 
is ORSZÁGOSAN! 
A pályázat keretében a képzések min. 40% szakmai kompetenciák fejlesztésére kell 
fordítani, és legfeljebb 7% lehet nyelvi képzés. A megvalósítás során szükséges min. 80%-
ban a külső képző bevonása, és a képzésbe bevont munkavállalók min. 5%-nak hátrányos 
helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie. 
Bővebben 
 
Komplex informatikai és mobilfejlesztések támogatása kombinált hitel - CSAK 
VIDÉK 
Különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, 
elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) 
rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú és egyéb online 
elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának támogatása. 
A vissza nem térítendő támogatás összege min. 1 millió Ft, max. 24 millió Ft 
A kölcsön összege: min 1,25 millió Ft, max 37,5 millió Ft lehet 
10% önrész  
Bővebben 
 
Épületenergetikai korszerűsítések kombinált hitel - Pest megye és  VIDÉK is! 
Projekt előkészítésre, energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységekre és a 
megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységekre igényelhető. 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min 3 000 000 Ft, max 50 000 
000 Ft, DE maximum az összes elszámolható költség 45%-a 
Az igényelhető kölcsön összege: min 3 000 000 Ft Ft, max 50 000 000 Ft. 
Közép Magyarországon bővebben 
Vidéki régiókban bővebben 
 
 

Telephely korszerűsítés kombinált hitel - CSAK VIDÉK 
Infrastruktúra, építés és eszközbeszerzés is elszámolható 
vissza nem térítendő támogatás összege: min 5 000 000 Ft, max 50 000 000 Ft, DE max a 
projekt elszámolható költségének 30%-a lehet 
Az igényelhető kölcsön: min 10 000 000 Ft, max 145 000 000 Ft. 
Bővebben 
 
 

 

 

http://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=5b547340a1&e=791020b70c
http://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=3f54d98e48&e=791020b70c
http://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=da6ec60a9d&e=791020b70c
http://projectmine.us11.list-manage2.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=7873e0ce8b&e=791020b70c
http://projectmine.us11.list-manage1.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=2eb5a53c1a&e=791020b70c
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Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hitel - CSAK VIDÉK 
Kérelmet benyújthatnak élelmiszeripari feldolgozó ágazatban fejleszteni kívánó 
középvállalkozások. 
Támogatható új eszköz beszerzése, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 
alkalmazása, infrastrukturális és ingatlan beruházás. 
Bővebben 
 
Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok 
támogatása- CSAK VIDÉK 
Beszállítói integrátor vállalatként kizárólag olyan szervezet nyújthat be támogatási 
kérelmet, amelynek 
éves nettó árbevétele a megelőző két teljes, lezárt üzleti év átlagában elérte a 10 
milliárd Ft-ot. 
Bővebben 
 
Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása - CSAK VIDÉK 
A vissza nem térítendő támogatás összege: min 8 millió  Ft, max 100 millió  Ft lehet. 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100% -a. 
Bővebben 
 
Pályakezdők bértámogatása: gyakornoki program - CSAK VIDÉK 
A pályázat célja, hogy szakképesítéssel rendelkező 25 év alatti fiatalok foglalkoztatásához 
kapcsolódó bértámogatással segítse a vállalkozásokat munkaerő kapacitás bővítésében. 
Legfeljebb 30 millió Ft támogatás igényelhető 100% támogatási intenzitás mellett, 
pályakezdő fiatalok és gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatására. 
Bővebben 
 
Szociális szövetkezetek és társadalmi vállalkozások fejlesztésének 
támogatása- CSAK VIDÉK 
A támogatás összege min 6 500 000 Ft max 250 000 000 Ft. 
A támogatás maximális mértéke 100 % figyelembe véve az egyes támogatási kategóriákra 
vonatkozó maximális támogatási mértéket. 
Bővebben 
 
KKV energia hitel- megújuló energiaforrás felhasználásával hálózatra termelés 
céljából történő villamos energia előállításra- CSAK VIDÉK 
A kölcsönt felvehetik a mikro-, kis- és középvállalkozások. 
A felvehető kölcsön összege minimum 1 millió Ft, maximum 1 milliárd Ft. A kamat 0%. 
Bővebben 
 
KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK 
 
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (csak) HITEL  - CSAK VIDÉK 
A kölcsönt kis-, közép- és nagyvállalatok vehetik igénybe. 
A kölcsön minimum összege 100 millió forint, maximum összege pedig 3 milliárd forint. A 
kamat 0%. 

http://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=35d793b3ef&e=791020b70c
http://projectmine.us11.list-manage1.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=1948c548a0&e=791020b70c
http://projectmine.us11.list-manage1.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=8f9726f6ce&e=791020b70c
http://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=7003c14a57&e=791020b70c
http://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=bddc3e6fd3&e=791020b70c
http://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=b9a0d26d3f&e=791020b70c
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A kölcsön igényelhető kutatás-fejlesztési tevékenységek, innovációs tevékenységek 
támogatására, illetve termékek piacra viteli tevékenységének támogatására. 
Bővebben 
 
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása KOMBINÁLT hitel - CSAK VIDÉK 
Támogatást igényelhetnek mikro, kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok is. A 
kamat 2%. 
Támogatható tevékenységek a kísérleti fejlesztés, eszközbeszerzés és a 
projektmenedzsment tevékenység, illetve a kapcsolódó szolgáltatások és infrastrukturális 
beruházások. 
Bővebben 
 
Exportcélú kutatás- fejlesztést támogató pályázati lehetőségek- ORSZÁGOS 
Vállalkozások támogatása exportképes új termékek, szolgáltatások és technológiák 
házon belüli kifejlesztésének ösztönzésével. 
Bővebben 
 
 
HAMAROSAN... 
 
Eszközbeszerzés- Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex 
fejlesztéseinek támogatása - CSAK VIDÉK 
A pályázat a feldolgozóiparban működő, és az Irinyi terv kiemelt ágazataiban 
megvalósítandó projekteket kívánja támogatni, olyan vállalkozások számára, amelyek 
nagy növekedési potenciállal rendelkeznek. 
Bővebben 
 
Eszközbeszerzés- Ipari digitalizáció fejlesztése- Ipar 4.0- CSAK VIDÉK 
A felhívás célzottan az Ipar 4.0 technológiai megoldásokat alkalmazó kis -és 
középvállalkozások fejlesztéseihez nyújt támogatást. 
Bővebben 
 
Versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizálása- kombinált 
HITEL- CSAK VIDÉK 
A termelőiparban, építőiparban, kereskedelemben és szolgáltatószektorban 
működő vállalatok különböző funkcionalitású területeinek összehangolása és azok 
egyidejű összekapcsolása, integrálása, amelynek segítségével szimultán módon jöhetnek 
létre a termékfejlesztési, tervezési, gyártási összeszerelési, építési, kereskedelmi és 
szolgáltatási folyamatok. 
Bővebben 
 

 

 

 

 

 

http://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=b42866ee29&e=791020b70c
http://projectmine.us11.list-manage1.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=4e34ba6c54&e=791020b70c
http://projectmine.us11.list-manage1.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=583efed41b&e=791020b70c
http://projectmine.us11.list-manage1.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=c57a5ebae6&e=791020b70c
http://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=e717f42fb2&e=791020b70c
http://projectmine.us11.list-manage.com/track/click?u=b90559008082185b5f53c50eb&id=e31fec8ea7&e=791020b70c
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Piac és Profit Konferencia –  

Pénz, de honnan? - 2017 

Pénzdömping befektetésre, tőkebevonásra, hitelre 

 

Támogató: A BKIK IX Banki, Biztosítási Osztály és XXVIII. Általános Pénzügyi Szolgáltatás 
Osztály 

 

Időpont: 2017. június 8. 10.00–16.30 

Helyszín: Budapest, Experience Center és Konferenciaközpont, 15. ker. Szentmihályi út 

 171. 3. emelet 

 

Pénzdömpingről beszélnek. A hazai kkv-k állítólag soha nem látott válogatási lehetősé-
get kapnak fejlesztésre, befektetésre, befektető bevonására, növekedésre. Tudnak-e 
élni vele? Hangsúlyos, új preferált támogatási területek: befektetés, külpiacon megje-
lenés, startupság, kockázati tőkéhez jutás stb.  

Külpiaci terjeszkedés nélkül nincs versenyképesség. A külpiacok meghódítására azon-
ban nem csak pénzre van szükség. Újdonság a befektetői, kockázati tőke bevonásával 
növekedés ösztönzése  a kkv-k körében. 

Szakértőink segítenek az eligazodásban, s hasznos tanácsokkal látják el a kkv-k döntésho-
zóit, hogyan használják ki a ritka forrásesőt növekedésre, piacszerzésre, vállalkozásuk sta-
billá, erőssé tételére. 

 

 

 

Bővebb információ és regisztráció 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/
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VOSZ a közösségi médiában! - http://www.facebook.com/vosz.hu 

 

 

 

 
VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL 

Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára? 
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni? 

Látogasson el virtuális piacterünkre! 

 

Keressen, üzleteljen, adjon el, vásároljon igénye szerint! 

A http://piacter.vallalkozo.info/ mindezt egy helyen és ingyenesen nyújtja az Ön és vállalkozása  

számára. Mindössze regisztrálnia kell, majd feltöltheti az eladásra szánt vagy megvásárolni kívánt 
termékeket/szolgáltatásokat. A kínálatból regisztráció nélkül is válogathat. 

 
Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál 

 
Az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kérni információt, teheti fel kérdéseit 

tanácsadónknak: 
Dankó Tibor 

Tel: 20/947-4282 
     e-mail: iwt@t-online.hu 

http://www.facebook.com/vosz.hu
http://piacter.vallalkozo.info/
mailto:iwt@t-online.hu
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A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettség-

vállalásunk nélkül. Az információ-forrásokat nagy 
körültekintéssel  választjuk ki és a legmegbízhatóbb 

módon kommunikáljuk Önök felé, mégsem 
kezeskedhetünk az információk célbajutásáért, 

teljeskörűségéért és valóságtartalmáért. 
Véleményét kérjük és várjuk a center@vosz.hu címen. 
Ha továbbiakban nem tart igényt a Hírlevélre, kérjük azt 

is  jelezze felénk! 
Reméljük hasznos információkkal szolgáltunk Önnek és 

kedvét lelte Hírlevelünkben. 
 VOSZ 

Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21. 
Tel.: +361-4142181, -82 

Fax:+361-4142180 
e-mail: center@vosz.hu 

www.vosz.hu 
 

 


