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3.Globális Fenntarthatósági Divathét  
 
A Globális Fenntarthatósági Divathét (GSFW) egy 
nemzetközi konferenciának, workshopoknak, kiállítások-
nak, és az etikus és fenntartható divatot megjelenítő di-
vatbemutatóknak otthont adó egyedi rendezvény, ami egy 
nemzetközi sajtótájékoztató, egy kiváló szervezői gárda, 
kiemelkedő előadók és különleges média megjelenés for-
májában valósul meg.  
A 3. GSWF fő célja, az egyéb fenntarthatósági szempon-
tok mellett, a társadalom figyelmének az esélyegyenlő-
ségre való felhívása. Így a sok tehetséges fogyatékkal élő 
fiatalt tömörítő Ability Fashion Team szervezetének tagjai 
is részt vesznek a konferencián, a beszélgetésekben, és 
a divatbemutatón. 
 

PROGRAM 

Április 11. KIÁLLÍTÁS MEGNYÍTÓ ÉS SAJTÓTÉJÉKOZTATÓ 

 
Helyszín: Bolgár Kulturális Intézet, 1061. Budapest, Andrássy út 14.  
 
17:00- 18.00 Kiállítás megnyitó és Sajtótájékoztató a 3.Globális Fenntartható Divathétről  

 DILLY BOZADZHIEVA – merinói gyapjúra festett képek  

 Albert Baruch és Emil Yordanov divatfotói  
 
 

Április 12. NEMZETKÖZI KONFERENCIA – ELSŐ NAPJA 

A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS FONTOSSÁGA, EGYENLŐSÉG EGY 
JOBB,FENNTARTHATÓ DIVAT/VILÁGÉRT  

 
Helyszín: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, 1016. Budapest, Krisztina krt. 99.  
 
9:30-10:00 Regisztráció  
10:00-10:45 Nyitóbeszédek  

 Arian Spasse, Albánia nagykövete  

 Ms. Wening Esthyprobo, Indonézia nagykövete és Mr. Addy Perdana 
Soemantry, ITPC Budapest igazgatója  

 Rahul Chhabra, India nagykövete  
 
10:40-11:00 Edlira Sulaj (Albánia) – A kulturális örökség mindennapi öltözködésünkben  
11:00-11:30 Trigo Neo Starden (Indonézia) – Fogyatékkal élő munkaerő bevonása és 
  képzése  
11:30-12:00 Kávészünet  
12:00-12:15 Fawad Noori: „Linearshapology”: Digitálisan nyomtatott anyagok, hagyomá
  nyos motívumok felhasználásával  
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12:15-12:30 Ahmed Zubair (Pakisztan) – A hagyományos fenntartható férfiruha gyártás 
  fontossága  
12:30-12:45 Jánosi Ágnes (Románia) – Törekvések a divatvilágban, Elegancia és felada
  tok  
12:45-13:00 Gászpor Éva – Az Erdélyi Textil és Design Klaszter a fenntartható és körfor
  gásos divatért  
13:00-14:00 Ebédszünet  
14:15-14:30 Racso Jugarap (Belgium/Fülöp-szigetek) – Hogyan csináltunk hulladékból 
  valami gyönyörűt  
14:30-15:00 Julia A. Müller (Németország) – Slow fashion, kézzel készítve Peruban: Az 
  időtálló és kifogástalan minőség tartós öröme 
15:00-16:00 A tervezők felelőssége a fenntartható és etikus divatban – panel  
  beszélgetés  

 Mányiné Dr. Walek Gabriella, a GSFW elnöke (Magyarország)  

 Fawad Noori, a GSFW kreatív vezetője (Pakisztán)  

 Julia A. Müller, az ANNAMARIAANGELIKA alapítója (Németország)  

 Juliya Neva, újrahasznosítással foglalkozó tervező (Oroszország)  

 Mira Indria, tervező – Indonsian Diaspora Network  

 Erdei T. Lilla, csipkekutató és Nelli Monár nemesfém csipkeékszer tervező  

(Magyarország)  

 
 

Április 13. NEMZETKÖZI KONFERENCIA – MÁSODIK NAPJA 

A FENNTARTHATÓ DIVAT KIHÍVÁSAI 
 
Helyszín: La Prima Fashion Hotel, 1052. Budapest, Piarista u. 6.  
 
9:30-10:00 Regisztráció  
10:00-10:30 Üdvözlő beszédek:  

 Mányiné Dr. Walek Gabriella, a GSFW elnöke  

 Dr. Gian Luca Borghese, az Olasz Kulturális Központ igazgatója (felkérés alatt)  

 Michele Orzan, az EUCham elnöke  

 Valeriy Platonov, az Orosz Kulturális Központ igazgatója  
 
10:30-10:45 Szentesi Réka (Fashion Revolution Hungary) – Forradalom az átláthatóbb 
  divatért  
10:45-11:00 Habib Ahason (HosCon Global APAC, Banglades), Montreali Ifjúsági Keres
  kedelmi Kamara: A zéró karbon lábnyomtól a fenntarthatóságig, a khadi tech
  nológiáról  
11:00-11:30 Jocelyn Chen (Taiwan), a Divattervezési szak igazgatója a Textil és Gyártás
  szervezési tanszéken, a Fu Jen Katolikus Egyetemen – „Egy tervező hozzá
  állása a fenntartható divathoz”  
11:30-11:45 Kávészünet  
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11:45-12:15 Nelly Hayek (Boras/ACTE, Svédország) – A textil- és divatipar, valamint az 
  innováció újraindítása Boras városában  
12:15-12:45 Olga Johnson Antonova, a GSFW Regionális igazgatója és tanácsadója 
  (Oroszország) – A fenntartható divat kilátásai Oroszországban  
12:45-13:00 Krain Tamás (Innovatex Zrt.), Expert Network on Textile Recycling – egy lé
  pés a fenntartható textilipar felé  
13:00-14:30 Ebédszünet  
14:30-15:00 Maria Teresa Betti (Olaszország), Vállalati marketing és kommunikáció a 
  fenntarthatóságról a RadiciGroupnál: „A fenntarthatóság mérése: luxus vagy 
  szükségszerűség?”  
15:00-15:30 Vittorio Giomo (Olaszország), a GSFW főtanácsadója – Beszámoló a  
  UNFCCC „Dialogue on Fashion and Climate Action” programjáról 
15:30-16:00  Heidrun Osk Sigfusdottir, a Dimmblá alapítója (Izland) – A fenntartható 
  fogyasztás legfontosabb résztvevői maguk a fogyasztók  
16:00-16:30 Záró előadás – összefoglaló: Dr. Monika Zabel, a crossXculture consulting 
  vezérigazgatója (Hamburg/ New York). „Etikusság és fenntarthatóság a di
  vatban: Az új luxus”  
16:30-17:00 Konzultáció (kérdések és válaszok)  
 

 
Április 13. ÖKO DIVATBEMUTATÓ 

 
Helyszín: Millennium Center Budapest, 1052. Budapest, Piarista u. 4.  
 
19:00- Integrált Divat Show az Ability Fashion Team részvételével  
Magyar és külföldi öko divattervezők kollekciójának bemutatása:  

 Kalina Kuzmanova és Elena Alexy (Bulgaria)  

 Christina Omollo (Kenya)  

 Juliya Neva (Oroszország)  

 Mira Indria (Indonézia)  

 Krivanics Ágnes és Szépligeti Ági (Londonból, de magyar szívvel)  

 Körtvély Adrienn (Magyarország)  
 

 
 

Támogatói jegy vásárlás a divatbemutatóra 
 

 
Adományával támogatja az eseményt és a törekvéseinket.  

 

 

 

 

 

 

https://www.eventbrite.com/e/okoeco-fashion-show-3globalis-fenntarthato-divathet-3rd-gsfw-tickets-44506763929?utm_term=eventurl_text#tickets
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China Smart Expo 2018 

A kiállítás, vásár és konferencia-sorozat kommunikációs teret biztosít a kínai gyártók, 
beszállítók, valamint közép- és kelet-európai vállalatok között. Ez alkalommal mintegy 500 
– a Kínai Kereskedelmi Minisztérium által minősített – kínai beszállító vesz részt. Tucatnyi 
iparág több ezer termékeinek gyártóival személyesen is felveheti a kapcsolatot.  A 
rendezvényre a BELÉPÉS INGYENES, de előzetes online regisztrációhoz kötött. A 
regisztrált érdeklődők a hónap közepétől majd tárgyalási időpontot is tudnak a rendszerben 
foglalni. 
További információ 

Időpont: 2018. május 31.- június 2. 

Helyszín: The Experience Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 171.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felhívás az európai szociális jogok hazai érvényesítéséről 
 

A Göteborgban kihirdetett európai szociális jogok hazai fontosságának és megvalósulásá-
nak megítéléséről szeretnénk megismerni az Ön véleményét. Ezért kérjük, hogy a mellékelt 
kérdőív kitöltésével vegyen részt a Prof. Dr. László Gyula (Pécsi Tudományegyetem Köz-
gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet) vezetésével megvaló-
suló felmérésben! (A kérdőív kitöltése névtelen, és csak tudományos célokat szolgál.) 

A kérdőív elérhetősége: http://kerdoiv.pte.hu/evasys/online.php?p=Goteborg 

 

A következő módon léphet kapcsolatba a kutatásvezetővel: 

E-mail: laszlo@ktk.pte.hu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chinasmartexpo.com/registration.php?
http://www.chinasmartexpo.com/registration.php?
http://kerdoiv.pte.hu/evasys/online.php?p=Goteborg
mailto:laszlo@ktk.pte.hu
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Pénz, de honnan – 2018  

A pénzdömping utolsó, nagy rohama 

Roadshow kkv-döntéshozóknak 

Dél-Dunántúl Régió – Kaposvár 

 

Időpont: Április 12. csütörtök, 9.30–12.35    

Helyszín: Somogy Flandria Inkubátorház, Kaposvár, Ond vezér u. 1. 

 

Bőséges pénzforrások a kkv-szektornak. Éljünk a lehetőségekkel! 

Slágerpályázatokról exkluzív információk!  

Ingyenes részvétel. Csak regisztrálnia kell!  

Miről szólunk? 

A Széchenyi 2020 maradék, de még igen bőséges pénzforrásai az év első felében még a 
kkv-kra várnak. Eszközbeszerzésre, innovációra, turizmusra, informatikai, energetikai 
fejlesztésekre, munkahelyi képzésekre, de még a tőzsdére kerülésre is kaphatóak vissza 
nem térítendő, illetve rendkívül kedvező konstrukciójú pénzek, tőketámogatások.  A Piac & 
Profit üzleti magazin Pénz, de honnan? roadshow-ján  a 15. évben is teljes körű áttekintést 
adunk a kis- és középvállalatok rendelkezésére álló forrásokról. 

Exkluzív információkat osztanak meg előadóink a térség kkv-döntéshozóival, melyekkel 
versenyelőnyre tehetnek szert. Ha időben lépnek!  

Emellett szólunk aktuális szabályozási kérdésekről, mint az EU-adatvédelmi rendelet 
mindenkire érvényes szigorításáról.  

 

Program 

Regisztráció: 9.00–9.30 

 9.35–9.55     
Megnyitó: Szita Károly Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere 

 9.55–10.15   
Kamara a vállalkozások szolgálatában 
Előadó: Varga József elnök, Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) 

 10.15–10.45 
Pályázati dömping 2018-ban! Iránytű a támogatásokhoz. 
Előadó: Madarász András értékesítési igazgató, Goodwill Consulting             
Fejlesztési Tanácsadó Kft. 

 10.45–11.10  
Finanszírozás az első lépéstől a tőzsdéig 
Előadó: Török József üzletfejlesztési és startup igazgató, Széchenyi Tőke                   
alap-kezelő Zrt.  
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A GDPR – Az új EU adatvédelmi rendelet szorításában. 
Előadó: Keszey Gábor adatvédelmi szakértő, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda 

 11.30–11.50  
Finanszírozási lehetőségek kisvállalatok számára. 
Előadó: Keszthelyiné Polgár Mária fiókvezető, UniCredit Bank 

 11.50–12.05  
Mitől lesz innovatív egy fejlesztés? Előny az innovációban?  
Előadó: Madarász András értékesítési igazgató, Goodwill Consulting           
Fejlesztési Tanácsadó Kft.  

 12.05–12.35  
Konzultáció az előadókkal, kávészünet 
   
Kiemelt Szakmai Partner: Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 
 

A részvétel a konferencián ingyenes, csak regisztrációhoz kötött! 

 

Részletes információk a konferenciáról  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDPR – finisben 
Felkészültünk? Mindenre figyeltünk? 
 
 
 
 

Időpont: 2018. Április 19. 9.00–16.30 
Helyszín: Budapest, Sugár Üzletközpont Rendezvénykomplexum  
(1148 Örs vezér tere 24. (Mozi bejárat 2. emelet) 
 
Mit hagytunk ki? Mit nem tudtunk eddig még megoldani? 
Van segítség! Gyorsan beemelhető technikák, dokumentumcsomagok.   
Alacsony részvételi díj, gyakorlatias, gazdag program! 

 

 

http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/penz-de-honnan-14/
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Miről szólunk? 

Tekintsük át gyorsan, szakértőink segítségével, figyeltünk-e mindenre! Készen állunk-e 
2018. május 25-én, a GDPR (General Data Protection Regulation), azaz az EU általános 
adatvédelmi rendeletnek megfelelésre. Gyors leltár, s a hiány azonnali pótlása. Erre van 
már csak időnk.  

Átnéztük az adatbázisainkat, átalakítottuk az informatikai hátteret, adatbiztonsági 
rendszereinket? Minden alapdokumentumot elkészítettünk? Átalakítottuk hírleveles, 
adatbázison alapuló marketinggyakorlatunkat? Megtettünk mindent a papír alapú 
dokumentumokban szereplő adatok biztonságba helyezése érdekében? Weboldalunk, 
hírleveleink, adatbázisaink, social media felületeink adatbiztosak? 

Egyetlen hiba, s a hatóságok keményen, az eddigiek többszörösével szakcionálnak, az 
adattal rendelkezők pedig tömegesen perelhetnek.  

A konferencián a hiányok pótlására is adunk gyors, hatékony segítségeket!  

 

Kinek hasznos? 

Kis-, közép, és nagyvállalatok döntéshozóinak, marketingeseinek, informatikai vezetőinek, 
adatbázis-kezelőinek. 

 
Kiemelt témáink 

 A törvény gyors áttekintése. Féljünk? Hiányos hazai törvények. 

 GDPR-szótár. Kötelező elvek, szabályzatok. 

 A jogos érdekekre hivatkozás kiskapuja?  

 „A lehetőségeinkhez képest” kell mindent megtennünk a GDPR-megfeleléshez? 

 Webshopok! Fokozott figyelem. 

 Leltározzunk! Találunk-e még a cégben rossz adatkezelési gyakorlatot?  

 A törvénynek megfelelést kötelező dokumentálni. Hogyan? 

 Készítsünk alapdokumentációt! A sztandard csomag elemei.  

 A kétlépéses hírlevél-feliratkozás kötelező vagy ajánlott? 

 Felmértük biztonsági rendszereinket? Nincs100 %-os védelem. És akkor? 

 Adatleltár, adatvagyon, adatkezelés, kockázatelemzés. Dokumentálj! 

 Komplex GDPR-felkészítő készlet. 
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 GDPR-megfelelésről diagnózis és elérhető megoldás. 

 Hitelesítsük weboldalunkat! Ajánlott a „https”, a titkosított kommunikáció. 

 Munkavállalói adatok kezelése. Új szemlélet és gyakorlat. 

 Mi legyen a papíron levő régi személyes adatok kezelésével? 

 Nesze neked DM-hírlevél! Engedélykérések a régi címekre is? 

 Kell-e egyáltalán és kinek adatvédelmi tisztviselő? 

 

Előadók 

Ügyvédek, informatikai, szervezetfejlesztési, marketing-, biztonsági szakértők, a GDPR-re 
megoldásokat nyújtó cégek vezetői. Felkérés alatt 

 

 

További felvilágosítás és információ 

 

Tel. : (1) 239 – 9597   / E-mail: konferencia@piacesprofit.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/gdpr-finisben/
file:///C:/Users/vsiko/AppData/Local/Temp/6/konferencia@piacesprofit.hu
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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 
 

 


