Erasmus – B-Innovative Project
Report of the 4rd semester
Location: Kecskeméti College, Kecskemét, Hungary
Dates:
1. seminar: 01.04.2014
2-3. seminars: 08.04.2014
4. seminar: 15.04.2014
5-6. seminars: 22.04.2014
7. seminar: 29.04.2014
8. seminar: 06.05.2014
The 4rd semester of the B-Innovative project took place at the Kecskeméti College,
Kecskemét. The semester disseminated at six dates with eight lectures. The Student Council
of the College and the Alumni Office of the College promoted the B-innovative project before
the starting of the semester.
Totally 60 participants were registered to the 4rd semester of the B-Innovative project. Most
of the participants informed by the Student Council of the College, or by the members of the
College. The participation during the semester was varied. The Kecskeméti College ensured
four lecturers for the semester, and the other part of the lecturers came from local businesses.
Below you can see the list of the lecturers and their topics:
1. Company formation – Attila Horváth
2. Defining the market – Dr. Ákos Tóth
3. Business concept and vision – Dr. Tibor Ferency
4. Building a team – Gábor Balogh
5. Competitor analysis– József Balogh
6. Developing of products and services – Dr. István Molnár
7. Raising Investments – Gyula Pomázi
8. Costing and pricing – Dr. Virág Lajtai

A B-Innovative projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg hat európai partner
együttműködésével, a tréningek az Egyesült Királyságban, Lengyelországban, Szlovákiában, Svájcban is
megvalósításra kerülnek.
Ez a dokumentum nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság véleményét, az Európai Bizottság nem
tehető felelőssé a dokumentumban szereplő információk bármilyen módú felhasználásáért.

Photos from the semester:
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