
Szakértői tanácsadás -  
a tervezéstől a megvalósításig

Vállalkozásfejlesztés - határokon innen és túl

Magyarországon a Hálózat szolgáltatásai 8 szervezet 
együttműködésében, az ország 10 pontján érhetőek el. 
Keresse az Önhöz legközelebb eső irodánkat! 

A kis- és középvállalkozások (kkv) jelentik a gazdaság gerincét. Eredményességük számos  
területre kihat, éppen ezért fejlődésük elősegítése az Európai Unió kiemelt céljai között szere-
pel. Az Enterprise Europe Network küldetése az európai kkv-k versenyképességének növelése, 
nemzetközi kapcsolatrendszerük bővítése. A brüsszeli finanszírozásnak köszönhetően, a tanács-
adói hálózat szolgáltatásai az ország teljes területén térítésmentesen vehetőek igénybe.  
A tanácsadást számos olyan eszköz egészíti ki, melyek akár már rövidtávon is látványos  
növekedést eredményeznek. A tanácsadók a cégvezetőkkel szoros együttműködésben kísérik 
végig a vállalkozást a növekedés útján.

• vállalkozásfejlesztési mélytanácsadás 

• üzletfejlesztési akcióterv kidolgozása 

• nemzetközi piaci információk nyújtása 

• külpiacra lépési tanácsadás 

• innováció felmérés 

• szellemi tulajdonjog védelmi tanácsadás

www.enterpriseeurope.hu

www.enterpriseeurope.huVEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.

3300 Eger, Hatvani kapu tér 7.
eeneger@hepa.hu
  +36 20 239 5860

1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
eeninfo@hepa.hu

  +36 20 280 2546
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Bővítse nemzetközi kapcsolatrendszerét az Enterprise 
Europe Network segítségével!

Az Enterprise Europe Network tanácsadási szolgáltatásai az 
üzletfejlesztés szinte valamennyi területén igénybe vehetőek:



Fejlesztési terv 
kidolgozása

Részletes tervezés

Pontos megvalósítás

Mérhető eredményekÁllapotfelmérés, igények, 
erőforrások felmérése

SZAKÉRTŐI TÁMOGATÁS 
SIKERES ÜZLETFEJLESZTÉSÉHEZ 

Célok meghatározása

Felhasználható eszközök 
azonosítása

Rövid- és középtávú  
akcióterv meghatározása

A sikeres üzletfejlesztés alapja a rövid-, közép- és hosszú távú célok kitűzése, a rendelkezésre 
álló erőforrások felmérése. Tanácsadóink, külső szakértőként, támogatják a reális célok megha-
tározását, a célpiacok kiválasztását, a célok eléréséhez szükséges erőforrások számbavételét.  
A tanácsadás során a kitűzött célok eléréséhez részletes akcióterv is készül.

Külső szakértői szemmel nézve, számos fejlesztési 
terület feltárható, ami a napi rutin során elkerül-
heti a döntéshozók figyelmét. Az Enterprise Europe 
Network tanácsadói megvizsgálják az eddigi 
tapasztalatokat, a rendelkezésre álló erőforrások 
korábbi felhasználását, az alkalmazott üzleti 
modell hatékonyságát.

A rövid- és középtávú célok meghatározása 
elengedhetetlen a fejlesztések végrehajtá-
sához. A mérhető célok, elősegítik mind  
a részletes tervezést, mind az elért ered-
mények értékelését. 

Akcióterv megvalósításához
szükséges szolgáltatások 

Megvalósítás utókövetése, 
aktuális igényekhez igazítása 

Az elért eredmények értékelése, nagy-
ban hozzájárul a további tervezéshez, 
a következő időszak akció tervének 
kidolgozásához.


