Felelős közösségi befektetések workshop II. – vállalati jó gyakorlatok
2022. június 09. 9.00-12.30
Vodafone Magyarország Zrt. székház, 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
A Felelős közösségi befektetések workshop keretében az Effekt 2030 – A közösségi befektetések díja
2021-ben 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 hallgatóságot fix asztaltársaságokba szervezzük, és az előadók forgószínpadszerűen
rotálva mind az 5 asztaltársaságot egymás után végiglátogatják 20-20 percben, így minden
résztvevőnek lehetősége van közvetlenül kérdezni minden egyes előadótól. Az asztaltársaságok
létszáma korlátozott.
Program
09.00 – 9.05

Megnyitó

09.05 - 10.00

Vállalati projektek bemutatkozása egymás után 10-12 percben
▪
▪
▪
▪
▪

10.00 - 11.00

Dr. Ádám János, a Tungsram Operations Kft. Kísérleti üzem vezetője a Kutatási
célú vertikális farm projektet foglalja össze;
Dupák Anna, a Vodafone Magyarország Alapítvány CR Expertje a Bright Sky
mobilalkalmazást mutatja be;
Samu Zsófia, a Samsung Magyarország kommunikációs vezetője a Megoldások
a holnapért kihívásról beszél;
Szőke Orsolya, az EXIM Zrt. Vezérigazgatói Kabinet-, PR és Kommunikációs
vezetője a #EXIM1000 kihívás eredményeiről számol be;
a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt. képviselője (felkérés alatt) a Sokszínűségi hét
a Tescónál projekt részleteit ismerteti.
Forgószínpados interaktív kiscsoportos beszélgetések
A résztvevők kis csoportokban beszélgethetnek 3 előadóval, akik 20 percenként
cserélődnek az 5 fix asztaltársaságnál. A 20 perces eszmecserék keretében az
érdeklődők kérdéseket tehetnek fel a bemutatott projektekkel kapcsolatban,
beszélgethetnek a konkrét tevékenységekről, eredményekről.

11.00 - 11.30

Kávé, tea, networking

11.30 - 12.10

Forgószínpados interaktív kiscsoportos beszélgetések
A résztvevők kis csoportokban beszélgethetnek 2 előadóval, akik 20 percenként
cserélődnek az 5 fix asztaltársaságnál. A 20 perces eszmecserék keretében az
érdeklődők kérdéseket tehetnek fel a bemutatott projektekkel kapcsolatban,
beszélgethetnek a konkrét tevékenységekről, eredményekről.

12.10 - 12.15

Az idei Effekt 2030 díjjal kapcsolatos információk

12.15 - 12.30

Kávé, tea, networking

Jelentkezési határidő: 2022. június 6.
Az eseményen a részvétel az asztaltársaságok kialakítása miatt korlátozottan lehetséges.
Egyesületünk eseményenként az első 40 fő jelentkezését tudja fogadni.
Jelentkezés:
A regisztrációhoz az alábbi jelentkezési lapot kérjük kitölteni és elküldeni a fentebbi határidő előtt.
Részvételi díj:
Vállalatok számára 1 workshopon való részvétel esetén: 9.900 Ft + ÁFA.
Vállalatok számára 2 workshopon való részvétel esetén: 14.900 Ft + ÁFA.
Effekteam tagok, civil szervezetek és magánszemélyek számára 1 workshopon való részvétel
esetén: 4.900 Ft + ÁFA.
Effekteam tagok, civil szervezetek és magánszemélyek számára 2 workshopon való részvétel
esetén: 6.900 Ft + ÁFA.
Amennyiben valaki regisztrál az eseményre, de nem vesz részt azon, és előzetesen nem delegál
maga helyett másik résztvevőt, abban az esetben is kiszámlázza az Effekteam a regisztrációs
díjat.
Amennyiben további információra van szüksége, kérjük, keresse munkatársunkat az alábbi
elérhetőségeken:
dr. Molnár Klára, igazgató, szakmai vezető
E-mail: workshop@effekteam.hu
Telefon: +36.30.210.3171

