
ISMERTETŐ 2020



A Davidesign workshop sorozatainak célja, hogy gyakorlatorientált 
előadásokkal, kézzel fogható megoldásokat kínálva segítse 

vállalkozásod fejlődését.
A workshopra olyan cégvezetőket várunk, akik erősíteni szeretnék 

cégük arculatát, belső szervezetét és kíváncsiak arra, mit tudnak tenni 
az egészséges fejlődésért, erősödésért.

A gyakorlati feladatok elvégzése mellett bemutatkozásra és 
kapcsolatépítésre.



AKIKTŐL TANULHATSZ
KREATÍVAK WORKSHOP 2020



KUTSERA RÓBERT
LIFT PROJEKT

EGÉSZSÉGES SZERVEZET,
NÖVEKVŐ VÁLLALKOZÁS

Egy sikeres vállalkozásban sok új kihívás jelentkezik, amelyekre nem 
tudunk hagyományos módon válaszokat adni. Nincs mese, növelnünk 
kell cégünk megküzdési képességét.  

Sikerünket 50%-ban a cégre jellemző emberi kapcsolatok, a céges 
kultúra és a vezetés stílusa határozza meg. Ezeket tudatosan formálni 
tudjuk, ha megismerjük a bennük rejlő lehetőségeket.  

Lehetőséget adunk arra, hogy megvizsgáld a cégedre jellemző 
vonásokat, és meríthess más vezetők gyakorlatából, hogy vezetői 
képességeidet hatékonyabban hasznosíthatsd céged életében.



CZIRÁKI DÁVID
DAVIDESIGN KFT.

CÉGED ARCULATA
A CÉGED RUHÁJA

Amikor grafikával kapcsolatban megkeresnek, általában azt szokták 
kérni, hogy „legyen trendi”, vagy „mindegy, rád bízom csak legyen jó.”

Egy céges arculat túlmutat a trendeken és a divat megoldásokon. 
Minden cégnek saját története, értékrendje és stílusa van, ezt tükrözzük 
az arculattal.

Olyan gyakorlati feladatokat ismerhetsz meg, amelyek alapján 
felismerheted, milyennek is szeretnéd látni a cégedet. Közelebb kerülsz 
hozzá és elképzeléseidet összehasonlíthatod jelenlegi vagy készülő 
arculatoddal.



FERENCZ ISTVÁN
MÁNYOKI VASVIRÁG KFT.

SZTÁRVENDÉG

Történetük kezdetén (2003-ban) kovácsoltvas dísztárgyak 
gyártásával foglalkoztak, innen ered a Vasvirág név. Az évek alatt a 
kovácsoltvas korlátok és kerítések gyártásán keresztül jutottak el a 
csarnoképítésig. Ma már kizárólag ezzel foglalkozunk, teljes 
kapacitással.

2003 óta felépítettek több, mint 140 csarnokot, lefedtek 125.000 m2 
terület, több, mint 100 megrendelőnek dolgoztak. A tavalyi év két 
legnagyobb sikere az önrakodós darus autójuk és az 1,3 milliárd 
forintot elért árbevételük.

István cégéről, annak szervezetfejlesztésének és külső designjának 
fontosságáról fog előadást tartani.



A NAP PROGRAMJA

/13:45 Regisztráció,

kötetlen beszélgetés

/14:00 kezdés,

köszöntés, bemutatkozás

/14:30 - 15:45
CZIRÁKI DÁVID
Arculattervezés a gyakorlatban

/15:45 - 16:00
kávészünet, kötetlen beszélgetés

/16:00 - 17:15
KUTSERA RÓBERT
Szervezetfejlesztés

/17:15 - 18:00
SZTÁRVENDÉG
FERENCZ ISTVÁN
Előadása

/18:00
workshop zárása
beszélgetés az előadókkal,
kapcsolatépítés



/SZEKSZÁRD

A részvétel díja: 14 900 Ft + ÁFA
Résztvevők száma: korlátozott

Dátum: 2020. szeptember 15. 14:00
Helyszín: Hotel Merops**** Mészáros
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 20.

Ajándék:
-Előadók által összeállított tananyag
-10% Kedvezmény a következő workshop-ra
-Ajándék 1 órás grafikai
és szervezetfejlesztési konzultáció

/PÉCS

A részvétel díja: 14 900 Ft + ÁFA
Résztvevők száma: korlátozott

Dátum: 2020. szeptember 17. 14:00
Helyszín: Fordan Hotel Pécs
7622, Pécs Bajcsy-Zsilinszky u. 14.

Ajándék:
-Előadók által összeállított tananyag
-10% Kedvezmény a következő workshop-ra
-Ajándék 1 órás grafikai
és szervezetfejlesztési konzultáció

HELYSZÍNEK



REGISZTRÁCIÓ

Küld el e-mail-ben az alábbi adataidat a cziraki.david@davidesign.hu vagy a 
info@liftprojekt.hu címre:

Név
Cégnév

Adószám
E-mail cím

Telefonszám
Választott helyszín

A fenti adatok alapján díjbekérőt, majd annak rendezése után számlát állítunk ki.
Az utalási határidők a díjzónákhoz igazodnak.

A rendezvényen való részvétel előfeltétele a díjbekérő határidős fizetése.



TALÁLKOZZUNK A WORKSHOPON!


