
 

 

Felelős közösségi befektetések workshop I. – vállalati jó gyakorlatok 

 

2021. június 11. 9.00-12.00 

 

Teams alkalmazás 

 

 

A Felelős közösségi befektetések workshop keretében az Effekt 2030 – A közösségi befektetések 
díja 2020-ban díjazott projektjei mutatkoznak be azzal a céllal, hogy az előadó vállalatok jó 
példákkal szolgálhassanak és megoszthassák tapasztalataikat, ezáltal a résztvevők közelebbről is 

megismerhessék az egyes programokat. 

 

Az interaktív esemény első órájában 5 vállalati projekt mutatkozik be egyenként 10-12 percben. 

Ezt követően a hallgatóság fix virtuális asztaltársaságokba szerveződik, és az előadók 
forgószínpadszerűen rotálva mind az 5 virtuális asztaltársaságot egymás után végiglátogatják 15-

15 percben, így minden résztvevőnek lehetősége van közvetlenül kérdezni minden egyes 
előadótól. Az asztaltársaságok létszáma korlátozott. 
 

Program 

 

09.00 – 9.05 Megnyitó 

 

09.05 - 10.05 Vállalati projektek bemutatkozása egymás után 10-12 percben 

 

• Coca-Cola Magyarország – Hulladékmentes Tisza Program 

 

• dm Kft. – Kezdd kicsiben! 

 

• K&H Bank és Biztosító - A K&H társadalmi szerepvállalása a Covid19 idején 

 

• Magyar Telekom Nyrt. – Legyélteis! Most generációs 

 

• UniCredit Bank Hungary Zrt. – Munkáltatói Covid-19 megoldások 

 

10.05 - 11.35 Forgószínpados interaktív kiscsoportos beszélgetések 

A résztvevők kis csoportokban beszélgethetnek mind az 5 előadóval, akik 15 

percenként cserélődnek az 5 fix virtuális asztaltársaságnál. A 15 perces 

eszmecserék keretében az érdeklődők kérdéseket tehetnek fel a bemutatott 

projektekkel kapcsolatban, beszélgethetnek a konkrét tevékenységekről, 
eredményekről. A beszélgetések között 1-2 perc technikai szünetet tartunk. 

 



 

 

11.35 - 11.45 Az egyes asztaltársaságok visszacsatolása 

 

11.45 - 12.00 Zárás, az idei Effekt 2030 díjjal kapcsolatos információk 

 

 

Jelentkezési határidő: 2021. június 9. 
 

 

Az eseményen a részvétel a virtuális asztaltársaságok kialakítása miatt korlátozottan lehetséges. 
Az első 40 fő jelentkezését tudjuk fogadni.  
 

Jelentkezés: 
A regisztrációhoz az alábbi jelentkezési lapot kérjük visszaküldeni a workshop@effekteam.hu e-

mail címre. 
 

Részvételi díj: 
A részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött. Ugyanakkor, ha valaki regisztrál az 
eseményre, de nem vesz részt azon, és előzetesen nem delegál maga helyett másik résztvevőt, 
abban az esetben 10.000 Ft + ÁFA regisztrációs díjat számláz ki számára az Effekteam. 
 

Amennyiben további információra van szüksége, kérjük, keresse munkatársunkat az alábbi 
elérhetőségeken: 
Vida Vivien, operatív asszisztens 

E-mail: workshop@effekteam.hu 

Telefon: +36.70.726.1198 

 

https://effekteam.hu/wp-content/uploads/2021/05/Jelentkezesi-lap-06.11.-2.xls
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