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Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! 

 

Ezúton hívjuk meg Önt (és munkatársait) konferenciánkra.  

 

A start-up kifejezés általában a nagy növekedési potenciállal rendelkező induló vállalkozásokat jelenti, 

amelyet többnyire termék- vagy üzleti modell innováció jellemez. A magyar gyakorlatban e cégekben 

többnyire közös, hogy a befektetői tőkét, tudást és kapcsolatokat is külföldi forrásokból szerzik be, s 

csak a fejlesztői kapacitásban támaszkodnak magyarországi erőforrásokra. A nem kizárólag a helyi 

piacra koncentráló, tehát a nemzetközi piacokon való jelenlétet célul tűző cégek megtalálhatók az 

egészségipar területén is, csakúgy, mint az egyetemi vagy közfinanszírozású kutatóhely fejlesztési 

eredményeinek piaci hasznosítására létrehozott vállalkozások, a spin-off vállalatok. 

 

A statisztikák szerint 10-ből 8 start-up cég nem éri meg a felnőtt kort, különös fontos lehet tehát, hogy a 

már régóta a piacon lévő gyártóktól és szolgáltatóktól megtudjuk, milyen akadályokat kellett 

leküzdeniük, tudtak-e csatlakozni az állam és/vagy az Európai Unió által finanszírozott K+F 

programokhoz, milyen gondolkodásmód és cégkultúra jellemzi őket - vagyis mi a sikerességük titka? 

 

A konferencián és konferenciával lehetőséget kívánunk biztosítani ahhoz, hogy a témakör iránt 

egészségipari cégek, kutatások menedzselésével foglalkozó és innovációs szakemberek (stb.) naprakész 

információkat kapjanak az őket érintő aktuális kérdésekről, elméleti és gyakorlati megközelítésben 

egyaránt. 

 

Bízunk benne, hogy Ön és munkatársai személyes jelenlétükkel megtisztelik rendezvényünket! 

 

Tisztelettel:  

 

a szervezők 

 

RENDEZŐ 

Egészségügy + Üzlet portál (www.euuzlet.hu) 

 

FŐ TÉMÁK: 

- forrásbevonási lehetőségek - itthonról vagy külföldről? 

- közreműködjön-e az állam egy ötlet, egy találmány kifejlesztésében, s ha igen, meddig? 

- facilitátorok (kockázati tőke ipar, technológiai inkubátorok, klaszterek) 

- (agilis) projektmenedzsment 

- egészséggel, biotechnológiával kapcsolatos szabadalmak Magyarországon 

- egyetem-egyetem közötti együttműködések 

- egyéb témák, legjobb gyakorlat 

 

FELKÉRÉSÜNKET EDDIG ELFOGADÓ ELŐADÓK (az előadók névsorában): 



- Dr. Bendzsel Miklós elnök (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala): innováció és a szellemi tulajdon 

védelme  

- Dr. Csuhaj V. Imre vezérigazgató (Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.): befektetése(in)k az 

egészségügyi szektorban  

- Prof. Dr. Dinnyés András főigazgató, Ocsovszky Zsófia üzletágvezető, senior tanácsadó 

(Biotalentum Kft.): Non-dilutive finanszírozás az EU H2020 programja révén  

- Farkas Péter ügyvezető igazgató (WIWE Kft.): Szívből jövő üzenet  

- Kristóf Péter üzletfejlesztési szakértő (frazir.com) doktorjelölt (Budapesti Corvinus Egyetem): Az 

exponenciális technológiák hatása az alkalmazott innováció menedzsment módszerekre  

- Dr. Lacza Zsombor vezérigazgató (Lacerta Technologies GmbH): Ha kicsi az ország, használd a 

szomszédok lehetőségeit  

- Straub Fanni tulajdonos (Foglaljorvost Szolgáltató Kft.): Stratégiai partnerség vs. tőkebevonás  

- Szendrői Gábor vezető partner (MB Partners): cégértékesítés  

- Varga-Tarr Sándor (DBH SeedStar): Kudarcból siker, avagy értékteremtés innovációval 

 

A referátumok mellett lehetőség van 20 perces előadások bejelentésére (2015. szeptember 1-ig), 

amelynek elfogadásáról a beküldött kivonatok alapján a szervezők döntenek. Az összefoglalók 

kinyomtatásra kerülnek, és a konferencia honlapján is elérhetőek lesznek. 

 

TECHNIKA 

Számítógép és projektor áll rendelkezésre. Az ettől eltérő igényeket az előadóknak kell biztosítaniuk, s 

a jelentkezéssel egyidőben a szervezőket tájékoztatniuk. 

 

TERVEZETT IDŐBEOSZTÁS 

09:10-10:00   Regisztráció 

10:00-12:00   Megnyitó, Előadások I.  

12:00-13:30  Ebédszünet 

13:30-17:00  Előadások II.  

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 

 

A KONFERENCIA HELYSZÍNE:  

Hotel Benczúr (1068 Budapest, Benczúr u. 35.) 

 

REGISZTRÁCIÓ:  

A Jelentkezési lapot mellékeltük. Kérjük, lehetőleg 2015. augusztus 28-ig - pontosan kitöltve - a 

következő címre megküldeni szíveskedjen: É+L Kft. (Várhegyi László ügyvezető igazgató, 1364 

Budapest 4, Pf. 354, 1081 Budapest, Kiss József u. 4., Tel./Fax: 313-2027, E-mail: el.kft@chello.hu)  

A rendezvény Internet címe: http://www.euuzlet.hu/startup 

Facebook: https://www.facebook.com/egeszsegipar  

 

REGISZTRÁCIÓS DÍJ:  

Tartalmazza a szakmai programokon való részvételt, a kongresszusi nyomtatványok és a kávészünetek 

költségeit (az ÁFA-t nem). A megadott díj 1.000 Ft + ÁFA (1.270 Ft) közvetített étkezést tartalmaz. A 

természetbeni ellátás adóját és járulékait nem a konferencia szervezője fizeti, ezért a részvételi díjakban 

foglalt közvetített étkezések mértékékét a számlán külön feltüntetjük. A regisztrációs díj nem tartalmaz 



biztosítást, a rendezvény ideje alatt előforduló személyi vagy anyagi káreseményekért a szervezők nem 

vállalnak felelősséget.   

 

aug. 28. előtt aug. 28. után helyszínen 

Résztvevők    10.000  12.000  15.000 Ft 

Felsőoktatási intézmények munkatársai 

        7.000    9.000  11.000 Ft 

 

Az előadóknak nem kell regisztrációs díjat fizetniük!  

Számlamódosítás esetén - amennyiben arra nem a szervezők miatt van szükség - 1.000 Ft (+ ÁFA) 

adminisztrációs díjat számítunk fel! 

 

ÉTKEZÉS: 

A konferencia helyszínén ebédlehetőséget biztosítunk 3.400 Ft/fő áron (+ ÁFA). Kérjük, jelezze 

különleges étkezési igényét! 

 

SZÁLLÁS: 

A szállásfoglalás egyénileg történik. 

 

PARKOLÁS: 

A parkolás egyénileg történik. Tájékoztatásul: a szálloda zárt parkolójában (korlátozott számban) 9 és 

18 óra között a díja 1.800 Ft. 

 

LEMONDÁSI FELTÉTELEK: 

A regisztrációs díjat abban az esetben tudjuk visszatéríteni, ha erre vonatkozó igényét 2015. 

szeptember 10-ig írásban eljuttatja az É+L Kft-hez. Az adminisztrációs költségek fedezésére ebben az 

esetben a díjak 20%-át számítjuk fel. A fenti határidőn túl nem áll módunkban visszatéríteni a már 

befizetett összeget.  

 

KIÁLLÍTÁS: 

A konferenciához kapcsolódóan az É+L Kft. kiállítást rendez. Várjuk a cégek érdeklődését! 


