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„B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe” 

Üzleti Terv és Üzleti Koncepció író verseny 
Második kiírás 

 
Maróti Péter, a DA-RIÜ KhE. igazgatója köszöntőjével üdvözölte a díjátadón megjelent 

résztvevőket és díjazottakat. A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú 

Egyesület a „B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe” projekt 

keretében második alkalommal hirdetett Üzleti Koncepció Író és Üzleti Terv Író versenyt, 

amelynek második kiírásának díjazottai értékes tárgynyereményeket vehettek át a Kecskeméti 

Főiskolán megrendezett díjátadón. 

 

A B-Innovative projekt keretében 6 nemzetközi partner 5 európai országban (Egyesült 

Királyság, Lengyelország, Szlovákia, Svájc és Magyarország) valósított meg hasonló 

tematikájú előadássorozatot, mint a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. Az 

előadássorozat fókuszában a vállalkozásalapítás, vállalkozóvá válás és az ehhez kapcsolódó 

ismeretanyag minél szélesebb körben történő terjesztésén/átadásán volt a hangsúly. 

A projekt negyedik szemeszterére több mint 50 hallgató regisztrált és nagy részük a 

szemeszter összes előadását végigkísérte a félév során. 

2014-ben is a projekt keretén belül megrendezésre került az Üzleti Terv és Üzleti Koncepció 

Író verseny. Az Üzleti Terv készítő versenyre több mint 15 pályamű érkezett, az Üzleti 

Koncepció készítő versenyre az idei kiírásban nem érkezett pályamű. 

A beérkezett pályaművek számos témát öleltek fel, és kiváló pályaművek is érkeztek az 

értékelésre. 
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Az Üzleti Terv író verseny első helyezettje az értékelők döntése alapján: Farkas Szilvia 

Anna, és a Fitt and Beauty Kft. üzleti terve lett, ami egy komplex szolgáltatást nyújtó 

edzőterem ötletének megvalósítására és fejlesztésére vonatkozik (különösen jól sikerült az 

üzleti tervben a piac szegmentálása és a működési-értékesítési terv összeállítása).  

 

 
 

Második helyezést ért el Juhász Polett és a Bring-Ász Kft. üzleti terve, ami egy nőket és 

gyerekeket megcélzó kerékpáros bolt megvalósítására vonatkozik.  

Harmadik helyezést ért el Éhn Dániel, aki egy bútoripari vállalkozás üzleti tervével 

jelentkezett a versenyre.  

 
 

A hivatalos eredményhirdetés és díjkiosztó a Kecskeméti Főiskola GAMF karán, 2014. július 

10.-én került megrendezésre.  


