14. Menedzsment és Controlling Konferencia
Az intelligens vállalat
Kecskemét, 2019. október 17.
Helyszín: Neumann János Egyetem, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Menedzsment és Controlling Egyesület éves konferenciája együttműködésben
a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Karával
FÓKUSZBAN:
intelligens vállalat / gyártóipari controlling / üzleti intelligencia rendszerek / CFO agenda / exponenciális üzleti
modellek / vállalati transzformáció / hatásos személyes kommunikáció

9:00 – 10:00

Regisztráció

10:00 – 10:10

Megnyitó
Dr. Pázmándi Kinga dékán, Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar

10:10 – 10:30

Keynote előadás
A mi utunk – egy pénzügyi szervezet jövőbeli készségei és erőforrásai
Josip Niksic, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Chief Financial Officer

10:30 – 10:40

Beszélgetés, vita a közönséggel és az előadóval

10:40 – 11:00

Az intelligens vállalat - fogalom, roadmap, jövőkép, pozitív és negatív következmények
Radó István, a Menedzsment & Controlling Egyesület elnöke

11:00 – 11:20

Praktiker - digitalizációs stratégia
Hallgat László, a Praktiker Kft. e-kereskedelmi vezetője

11:20 – 11:30

Beszélgetés, vita a közönséggel és az előadóval

11:30 – 12:00

Kávészünet – networking a piactéren

12:00 – 12:20

Knorr Bremse - hogyan bírkózik meg az aktuális kihívásokkal a pénzügy és a controlling? –
Prioritások, tanulságok a CFO szemszögéből
Pásztor Katalin Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. gazdasági igazgatója

12:20 – 12:30

Beszélgetés, vita a közönséggel és az előadóval

12:30 – 12:50

Procter&Gamble, Visa, Hewlett-Packard – miért volt szükségük exponenciális transzformációra és
hogyan valósították meg?
Vállalkozásként hogyan használjuk ki az egyre gyorsabban fejlődő (exponenciális) technológiák által
teremtett lehetőségeket?
Dr. Kristóf Péter, az ExO Works nagykövete, a Budapesti Corvinus Egyetem vendégelőadója

12:50 – 13:00

Beszélgetés, vita a közönséggel és az előadóval

13:00 – 14:00

Ebéd

14:00 – 15:30

Workshopok három párhuzamos szekcióban

14:00 – 15:30

A

B

C

Nemzetközi nagyvállalat
csoportok controllingja
és üzleti informatikája

Egy magyar tulajdonú
élelmiszeripari cég
controllingja és BI rendszere

Exponenciális üzleti modellek
bevezetése közép-és
nagyvállalati környezetben

HAUNI Hungária Gépgyártó Kft.
Gulyás Judit, rendszerfejlesztő
controller

Mogyi Kft.
Kiss Tamás, controller

„ExO Canvas” kitöltése a
saját vállalatra, 1-1 felforgató
(disruptive) innováció definiálása
csoportmunkában

Flextronics International Kft.
Csordás Péter Financial Manager

ISYS-ON
Szűcs Marianna tanácsadó

Workshop vezető:
Vári Attila, az MCE Nyugatdunántúli munkacsoportjának
vezetője

Workshop vezető:
Küsz András, az MCE BI
munkacsoportjának vezetője

Morgan Stanley
Magyarország Kft.
Nagy László, fejlesztési igazgató
Workshop vezető:
Dr. Kristóf Péter ExO Works
nagykövete, a Budapesti Corvinus
Egyetem vendégelőadója

15:30 – 16:00

Kávészünet

16:00 – 16:30

Fontos-e személyes márkát építeni a munkahelyen?
A munkaerőpiac látványos átrendeződése miatt munkahelyi szerepeink és kapcsolódásaink is átalakulnak.
Hogyan tudunk reagálni a változásokra? Mit tehet egy vezető? Hogyan kerül előtérbe az énmárka a
munkahelyi környezetben? Mit tanulhatnak egymástól a különböző generációk?
Svéda Dóra, Coachingcentrum
Beszélgetés, vita az előadóval és a közönséggel
Vitavezető: Dr. Szívós László dékánhelyettes, Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar

16:30

Konferencia vége

RÉSZVÉTELI INFORMÁCIÓK:
Időpont: 2019. október 17.
Helyszín: Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi
Kar, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Részvételi díj: 58.000 Ft/fő
A konferencia díjából az alábbi kedvezményeket
biztosítjuk:
•M
 CE tagok részére 10% kedvezmény
•A
 konferenciadíj befizetésével párhuzamosan belép az
MCE tagjai közé és befizeti az éves tagsági díjat – 10%
kedvezmény
• E gy cégtől 3-an, vagy többen jelentkeznek – 10% /fő
kedvezmény
•K
 öltségvetési intézmények – 50% engedmény

Kapcsolat:
Dénes Mara denesmara@mce.hu
06-30-630-6633

Diákok a konferencia szakmai részén korlátozott számban
díjmentesen vehetnek részt, de regisztráció szükséges.
A kedvezmények nem vonhatók össze!
Egyéni coaching
A konferencia ideje alatt a konferencia résztvevői
30 perces egyéni coachingot vehetnek igénybe.
A coaching díjmentes, előzetes jelentkezéshez kötött.
Coaching definíció: Tartós pozitív változások
elősegítése a gondolkodás javítása révén. A coaching
az ügyféllel való partneri együttműködés egy olyan
gondolatébresztő, provokáló és kreatív folyamatban,
amely arra inspirálja az ügyfelet, hogy a legtöbbet hozza
ki önmagából személyes és szakmai szempontból is.
Jelentkezés
Jelentkezését elektronikus formában küldheti el hozzánk,
honlapunkon keresztül, a „Jelentkezés konferenciára”
fülre kattintva.
Jelentkezése elküldése megrendelésnek minősül,
amivel Ön elfogadja a rendezvény tartalmát, szervezési,
pénzügyi és lemondási feltételeit.
Jelentkezésének beérkezése után regisztráljuk a
rendezvényre.
Jelentkezési határidő: 2019. október 10.

Szervezési feltételek
Az esetleges program- és helyszínváltoztatás jogát
fenntartjuk. A részvételi díj tartalmazza a szakmai
programon kívül a szünetekben a frissítők és az ebéd
költségét is.
Pénzügyi feltételek
A regisztráció során jóváhagyott adatok alapján a
visszaigazoló levél mellékleteként egy díjbekérőt
küldünk e-mailben, amelyen szereplő összeget, kérjük,
szíveskedjenek a regisztráció visszaigazolásától számított
8 munkanapon belül kiegyenlíteni. A részvételi díj
kifizetését követően e-számlát állítunk ki, amelyet
e-mailben eljuttatunk a regisztráció során megadott
címre. A rendezvényen való részvétel feltétele a részvételi
díj előzetes kiegyenlítése.
Lemondási feltételek
Lemondást kizárólag írásbeli formában, az info@mce.hu
emailcímen tudunk fogadni, legkésőbb a konferenciát öt
nappal megelőzően. Ezt követően nem áll módunkban a
lemondást elfogadni, de a kifizetett részvételi díj szükség
esetén átruházható más személyre.

