
 
 
 

MEGHÍVÓ 
 

Marketingtanfolyam 
kis és közepes élelmiszervállalkozások 

részére 
 
 

Tisztelt Élelmiszervállalkozó, Kedves Kollégánk! 
 

Szeretnénk felhívni a figyelmét egyedülálló marketingképzésünkre, amely segítséget nyújt abban, 
hogy eredményesebbé tegye gazdálkodását és sikeresebbé termékeit. 
 

Az oktatás 5 blokkban valósul meg, amelyek legfontosabb témakörei: 
- A hazai élelmiszerpiac jellemzői és szereplői 
- Minden, amit a magyar vásárlóról tudni kell 2011-ben 
- Marketing a gyakorlatban (hagyományos és alternatív értékesítési csatornák, árazás, olcsó és 

hatékony kommunikációs eszközök, termékfejlesztés) 
- Márkaépítés, termékpozícionálás 
- Egyszerű és hatékony piackutatás kistermelők, kis- és közepes vállalkozások számára 
- Üzleti kapcsolatok kiépítése, ártárgyalások, tárgyalástechnikai ötletek, szerződések és az ezekkel 

kapcsolatos buktatók 
- Értékesítés a kiskereskedelmi láncokon keresztül, bejutási feltételek és ezzel kapcsolatos 

tanácsok 
- A legfontosabb pénzügyi és gazdálkodási vonatkozások, összefüggések 
- A témába vágó jogszabályok közérthető ismertetése és a változások naprakész 

nyomonkövetésének lehetőségei. Néhány példa: Kötelező elemek és kreatív mozgástér a 
termékjelölésben; Mit jelent az eredetvédelem, és hogyan szerezhető meg? Mit nevezhetünk 
magyar terméknek, és mi számít hungarikumnak? Milyen védjegyeket érdemes igényelnünk? 

A oktatást olyan elismert hazai szakemberek végzik, akik az egyes témaköröket gyakorlati példákon 
keresztül taglalják. 

A képzés a résztvevők számára ingyenes. A résztvevők oklevelet kapnak a tanfolyam sikeres 
elvégzéséről. Végzett hallgatóink a későbbiekben is költségtérítés nélkül vehetik igénybe 
szaktanácsadási szolgáltatásunkat. 

Az 5 oktatási blokkot intenzív tanfolyam keretében sajátítják el a hallgatók, amelyek időpontjai: 
2011. november 11., 2011. november 18. és 2011. november 25. A délelőtti blokkok 9:00-kor 
kezdődnek és 13:00-ig tartanak, a délutáni blokkok 13:30-kor kezdődnek és 18:45-ig tartanak. 
A résztvevők számára a szünetekben kávéval és aprósüteménnyel, illetve ízletes svédasztalos ebéddel 
kedveskedünk.  

A képzés az Agrármarketing Centrum támogatásával valósul meg. 
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Jelentkezési lap 
 
Név:   
 
Telefonszám:   
 
E-mail cím:   
 
Munkahely:   
 
Munkakör:   
 
 

Vegetáriánus:      Igen      Nem  
 
Jelentkezését várjuk:   e-mailben a gyula.kasza@uni-corvinus.hu címen 

postán a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszeripari Gazdaságtan 
Tanszék, Budapest, Villányi út 29-43. címre, vagy 
faxon a 06-01/209-0961 számon. 

 
Bővebb felvilágosítást a 06-20/4548-418-as számon kérhet. 

 
 
 
A képzés helyszíne: 
 
1041 Budapest, Görgey Artúr út 26., az ÚMSZKI műemléképületének díszterme 
A helyszín kitűnően megközelíthető tömegközlekedéssel és autóval. Az épülettel szemben, illetve a 
környező utcákban ingyenes parkolási lehetőség található. 
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Dr. Kardeván Endre 
élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár, országos főállatorvos úr 

ajánlólevele 
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