
A SEED Alapítványt 1990 elején hozták létre vállalkozói 

érdekképviseletek, felsőoktatási intézmények,  

pénzintézetek és minisztériumok.

2015 ÓTA FELNŐTTKÉPZÉSI ENGEDÉLLYEL VÉGEZZÜK KÉPZÉSI 
TEVÉKENYSÉGÜNKET. 

www.seed.hu



Mit nyújtunk:

›   modern, a kor követelményeihez illeszkedő, a gyakorlatban használható, átfogó tudást, 

›   gyakorlási lehetőséget a képzések keretében, 

›   személyre szabott segítséget a vállalkozás üzleti modelljének és üzleti tervének elkészítéséhez, 

›   tapasztalt, oktatási, tréneri és vállalkozói gyakorlattal egyaránt rendelkező trénereket, 

›   vállalkozói közösséghez tartozást, 

›   kellemes környezetet és folyamatos személyes támogatást.
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Kiemelt célcsoportjaink

›   női és fiatal vállalkozók, 
›   generációváltás előtt álló családi vállalkozások, 
›   digitalizáció kihívásaival küzdő vállalkozások.

VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK 
FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ PROGRAMJAINK

VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ELÉRHETŐ PROGRAMJAINK

–   KÜLDETÉSÜNK  –
A SEED Alapítvány küldetése a fenntartható gazdaság előmozdítása az 
etikus, tudatos és hatékony vállalkozói magatartás népszerűsítésén és 
fejlesztésén keresztül.

Tevékenységünk

› Kutatási, módszertani műhelyként gyűjtjük, elemezzük a vállalkozások igényeit,  
 helyzetét, kihívásaikra programokat, tréningeket dolgozunk ki és nemzetközi  
 jógyakorlatokat adaptálunk. 
› Hidat képezünk az alapító szervezetek és a vállalkozások, vállalkozás fejlesztő  
 szervezetek között.
› Vállalkozóknak szóló programjaink révén közvetítjük a vállalkozói tudást és  
 elősegítjük annak megszerzését. 



Kiknek ajánljuk:

• működő vállalkozás vezetőinek a cég üzleti modelljének, folyamatainak átgondolásához, 
• vállalkozásvezetőknek a mai kor vállalkozásával szemben támasztott követelmények  
      megismeréséhez,
• családi vállalkozások – leendő – átvevőinek, 
• fiataloknak, akik tanulmányaik mellett/után vállalkozást indítanának,
• munkavállalóknak, akik belépnének a vállalkozók világába, 
• akik vállalkozást főállás mellett működtetnek, de szeretnének belőle többet kihozni,
• akiknek fontos a társadalmi problémák kezelése, de mindezt fenntartható módon   
 végeznék.

Milyen formában:

›   felnőttképzési engedéllyel rendelkező, 15-20 fős képzések formájában, 4, 6, 9, 12 napos  
    terjedelemben, 
›   üzleti modellezés workshop a rendkívül népszerű és könnyen érthető nemzetközi  
    Business Model Canvas módszertan alapján 1 napos műhelymunka keretében, 12-15 fős  
    csoportban, 
›   egyéni és kiscsoportos tanácsadás formájában.

Mit nyújtunk:

›   eligazodást a digitális világban, 

›   a vállalkozások hatékonyságát növelő technológiák megismerését, 

›   általános szemléletmódot, amellyel a rendszerek tervezői és fejlesztői rendelkeznek, 

›   segítséget a vállalkozás saját weblapjának elkészítéséhez, karbantartásához, 

›   tapasztalt, oktatási, tréneri és vállalkozói gyakorlattal egyaránt rendelkező szakértők segítségét. 

Dobbantó képzés

A SEED Alapítvány zászlóshajó-terméke a Budapest Bank által finanszírozott, 90 
órás kompetencia-fejlesztő képzésre épülő Dobbantó képzés nőknek, amelynek 
elvégzésével a résztvevők az üzleti sikerek eléréséhez nélkülözhetetlen market-
ing, menedzsment, adózási, és forrásteremtési ismereteket szereznek, és szakem-
berek által véleményezett, kész üzleti tervet készítenek a saját vállalkozásukra. A 
képzés kiemelt hatása, hogy a résztvevők erős vállalkozói közösséget alkotnak. 

www.dobbanto.seed.hu

[2] DIGITÁLIS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉT 
CÉLZÓ KÉPZÉSEINK



A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a 
SEED Alapítvány által konzorciumban megvalósított Országos Vállalkozói Mentorprogram egyik 
fontos alprojektje a személyes vállalkozói mentorálás, amelyet a SEED Alapítvány koordinál.

A Személyes Vállalkozói Mentorprogramban tapasztalt vállalkozók segítenek olyan vállalkozókat, 
akik eljuttatták a vállalkozásukat egy bizonyos fejlettségi szintre, de a továbblépéshez külső 
segítségre van szükségük. A program célcsoportja a női vállalkozók, a 35 év alatti fiatal vál-
lalkozók és a generációváltás előtt álló családi vállalkozások.

www.vallalkozztudatosan.hu
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VÁLLALKOZÓI TUDÁS- ÉS 
TAPASZTALATSZERZÉS SZEMÉLYES 
VÁLLALKOZÓI MENTORÁLÁSSAL

Kiknek ajánljuk:

›   induló és vállalkozói múlttal rendelkező vállalkozóknak egyaránt,

›   aki felismerte a vállalkozása folyamatainak digitalizálásában rejlő lehetőséget,

›   aki szeretne élen járni a digitalizáció kihívásainak leküzdésében, versenyelőnyre szert téve, 

›   aki a vállalkozása stabilitása, növekedése érdekében növelni szeretné belső hatékonyságát, 

›   aki szeretné átlátni, megismerni azokat a digitális eszközöket, melyek segítségével vállalkozása  

    teljesítménye többszörösére növelhető, 

›   aki online vállalkozást indít, vagy ilyet működtet. 

Milyen formában:

• felnőttképzési engedéllyel rendelkező, elméleti és gyakorlati képzés formájában,   

 4 napos terjedelemben, 

• QuickIT elnevezésű workshop keretében, 2 x félnapos terjedelemben, utókövetéssel.


