
   

Kedves Partnerünk! 
 

Hogyan gyorsíthatjuk fel a gazdasági növekedést a helyi tőke akkumuláció képesség 

erősítésével Magyarországon, és a közép- és kelet-európai régióban? Milyen új, a 

nőket is aktívan bevonó narratíva segítségével növelhetjük e speciális térség 

innovációs képességét? 

  

Európai legjobb gyakorlatot fejlesztő Nők/Üzlet/Angyalok célja, hogy Önnel együttműködve 

cselekvésre ösztönözze azon céges vezetőket, alkalmazottakat, nőket és férfiakat, akik 

tudással, nemzetközi gyakorlattal és tőkeként mozgósítható anyagiakkal rendelkeznek ahhoz, 

hogy startupokba, vagy scale-upokba fektessenek pénzt, tudást és kapcsolati tőkét. A nők 

befektetői szerepvállalásával nemcsak egy eddig rejtett pénzügyi kapacitást aktivizálunk, 

hanem a nők vállalkozói attitűdjének pozitívumait, az együttműködési készségek szerepét is 

erősítjük a gazdaságban. 

A bővülő női befektető kör révén létrejövő koedukált döntéshozás több női vállalkozóval 



kapcsolatban hozhat kedvező befektetési döntést, és így a vállalkozások oldaláról is kiteljesedik 

a koedukáció. Erről és még sok, ehhez a speciális befektető-vállalkozói piac témakörhöz tartozó 

témáról, és másfél éves tapasztalatainkról beszélgetünk a partnerekkel megerősödött 

Nők/Üzlet/Angyalok ötödik stratégiai fórumán a meghívott innovatív cégeket vezető, alapító 

üzletasszonyokkal, nagykövetekkel, kockázati alapok partnereivel Magyarországról, 

Finnországból és Csehországból. 

 

 Házigazdák 

Szabó Eszter, alapító, elnök; és Dintsér Andrea a Nők/Üzlet/Angyalok Egyesület 

képviseletében. 

  

Vendégelőadóink 

• Tara-Julia Lammi, ABB Magyarország, vezérigazgató, a Nők/Üzlet/Angyalok Tanácsadó 

Testületének tagja, a 2019-es Expat of the Year díjazottja. 

• Petri Tuomi-Nikula, Finnország budapesti nagykövete 

• Simó György, Day One Capital 

• Károlyi Antal, a HunBan elnöke, CEEBAN alelnöke 

• Panel moderátor: Szalay Péter, az IBM vezérigazgatója és a Nők/Üzlet/Angyalok Egyesület 

tanácsadó testületének tagja 

• Apró Anna, közgazdász, portfóliókezelő és angyalbefektető 

• Réti Virág, a Cabsolutely vezérigazgatója és alapítója 

• Imre Antónia, Invendor Innovation Academy alapítója; szolgáltatástervező szakember, 

stratégiai tanácsadó 

• Horváth-Gillemot Levente, a European Investment Bank új magyarországi vezetője 

És még sokan mások!  

 

A program angol nyelven valósul meg, mivel a nemzetközileg versenyképes 

cégek fejlesztésére helyezzük a fókuszt! 

 

 A gazdaság kihasználatlan ereje a nők üzleti döntéshozói szerepvállalásában van. 

Felgyorsíthatjuk és tőkeerősebbé tehetjük a régió gazdaságát, ha a nők mernek és tudnak 

nagyobb felelősséget vállalni az üzleti életben, és behívjuk őket az befektetői térbe. Növelni kell 

a női angyalbefektetők számát. 

 

Ennek módjai a női angyalbefektetők képzése, illetve a régiós üzleti angyalok és szervezeteik 

összekapcsolása, a tudásátadás megkönnyítése. Ha koedukált a befektetői kör, az innovatív 



cégek oldalát is erősítjük, hiszen több nő mer majd innovatív vállalkozást indítani. Ezek 

megvalósulásához járul hozzá a kicsit több mint másfél éves Nők/Üzlet/Angyalok Egyesület a 

stratégiájával, és tevékenységével, azaz szerepvállalásával mind teoretikus, mind pragmatikus 

szinteken. Ez az Innovációs Workshop az egyik kulcskezdeményezés az Egyesület 

tevékenységében. 

 

 

   

 
Az eseményen rövid előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket, és kapcsolatépítő részeket is 

tervezünk partnereinkkel, a H13-al, MVÜK-val és BPW-vel és a Magyar Közgazdasági 

Társasággal szakmai partnerként, így a Nők/Üzlet/Angyalok Egyesület márciusi Budapesten 

rendezett 5. nyitott workshopja első számú platformot teremt a régióban működő üzleti 

angyalok tudásának bővítésére, egymás megismerésére, és együttműködéseik elősegítésére és 

a Nők/Üzlet/Angyalok következő, 2019-ben induló egyéves, hosszabb távú képzésének 

beharangozására. 

  

Várjuk Önt is szeretettel, csatlakozzon hozzánk március 4-én. 

  

Jelenlétére feltétlenül számítunk, 

Szabó Eszter 

Alapító elnök, Nők/Üzlet/Angyalok Egyesület 
  

Időpont: 2019. március 4. 9.30-tól 14.30 óráig 

Helyszín: H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ; 1085 Budapest, 

Horánszky utca 13. 

Regisztrációs díj: 5.000 HUF 

Támogatói jegy: 10.000 HUF 

Regisztráció: www.wbusinessangels.com/kapcsolat/ február 27-ig 

A helyek száma korlátozottan áll rendelkezésre! 
  

     A jelentkezéssel és az eseményen való részvétellel elfogadom, hogy az 

eseményen kép- és esetlegesen videó- és hangfelvétel készül. Előzetesen és 

kifejezetten hozzájárulásomat adom a rólam készült felvételek rögzítéséhez, és 

ahhoz, hogy azokat a Nők/Üzlet/Angyalok Egyesület promóciós célokra 

felhasználja digitális média csatornáin és/vagy nyomtatott anyagain. 

  

Ezt a levelet azért kapja, mivel már részt vett, vagy érdeklődést mutatott 

eseményeink iránt. 

www.wbusinessangels.com | email 

LinkedIn I YoutTube I Facebook 

Ön fel van iratkozva hírlevelünkre. A leiratkozáshoz kattintson ide. 
  

  

  

http://www.wbusinessangels.com/kapcsolat/
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_4735239633543584770_
mailto:womenbusinessangels@gmail.com
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