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Tisztelt Hölgyem / Uram!

Ön a  sepsiszentgyörgyi  Junior  Business  Club  által  szervezett  Üzleti  Tervek  Versenyének 

támogatói mappáját olvassa. Jelen dokumentum létrejöttének oka a szervezet anyagi javainak 

bővítése a rendezvény megszervezése érdekében.

2015.  december  4-én az  egyesület  6.  alkalommal  szervezi meg   a  már  hagyománnyá  vált 

versenyt, melynek bemutatására a sepsiszentgyörgyi  Babeş-Bolyai Tudományegyetem biztosít 

teret.

A szervezők és a verseny célja az, hogy a fiatalok elsajátíthassák a hiteles üzleti terv készítését, 

hiszen  ez  a  közeljövőben  óriási  hasznukra  válhat,  amikor  vállalkozókként  hitelintézethez 

fordulnak  külső  tőke  bevonása  céljából.  Fontosnak  tartjuk  a  háromszéki,  erdélyi  fiatalok 

gazdasági  intelligenciájának  fejlesztését,  hiszen  a  jövő  sikeres  vállalkozói  lehetnek,  ezzel  is 

fellendítve a térség gazdasági színvonalát.

Az egyesület és a szervezők nevében azt is kijelenthetjük, hogy az előző évek tapasztalatai arra 

köteleznek, hogy ne szakítsuk félbe a sikersorozatot.

Ezen  rendezvény  sikeréhez  kérjük,  az  Ön  –  lehetőségei  szerinti  –  anyagi  vagy  tárgyi 

támogatását.

A  támogatások  ellenében  egy  partnerkapcsolati  ajánlatot  teszünk,  amely  révén  különböző 

reklám  és  médiaszereplési  lehetőségeket  biztosítunk.  Ezek  részletesebb  leírását  a  mappa 

tartalmazza.

Ha úgy gondolja, hogy meggyőzőek voltak ajánlataink, emellett projektünk is elnyerte tetszését, 

kérjük,  támogatási  szándékát  jelezze  a  kapcsolattartó  személyek  egyikénél,  telefonon  vagy 

elektronikus levél formájában.



A Junior Business Club egyesületről

A Junior Business Club 2005 decemberében alakult újra,  újjáélesztvén egy már létező és jól 

bevált  alapötletet.  A  szervezet  kezdeti  stádiumában  főként  gazdasági  képzésben  részesülő 

egyetemi  hallgatók  kezdeményezéseként  jött  létre,  ám  más  szakterületeken  tanuló  diákok 

bevonását is szem előtt tartja. Lassan több, mint  öt éve aktívan folyik a Junior Business Club 

gazdasági  fejlesztése, hiszen a csapat óriási álmokkal,  reális célokkal és letisztult jövőképpel 

vágott bele a szervezet építésébe.

Az egyesület legfőbb célja a gazdasági kultúra eljuttatása az ifjúsághoz, valamint mindazokhoz a 

vállalkozni  vágyó fiatalokhoz,  akik  érdekeltek az  üzleti  világban.  Ugyanakkor  célja az  ifjúság, 

valamint a fiatal vállalkozók  fejlődésének az előmozdítása, a szakmai irányelvek kialakítása és 

betartatása, a szakmai színvonal biztosítása és folyamatos fejlesztése.

Céljaink közt továbbá szerepel:

• kezdeményezési képességgel ellátott fiatal értelmiségiek bevonása;

• azon  fiatal  kezdeményezések  elősegítése,  felkarolása  illetve  megvalósítása,  amelyek 

hozzájárulnak egy egészséges gazdasági élethez;

• fiatalok  támogatása,  gazdasági  tanácsban  való  részesítése,  annak  érdekében,  hogy  a 

szóban  forgó  egyének  minél  eredményesebben  kamatoztathassák  megszerzett 

tudásukat itthon vagy a világ bármely részén;

• pótolni a romániai oktatási rendszerből kimaradó gyakorlati képzést, konkrét, gyakorlati 

tapasztalatokra szert téve;

• szándékunkban  áll  céljaink  mielőbbi  megvalósítása,  ennek  érdekében  a  szükséges 

erőforrások  beszerzése,  úgy  új  tagok,  mint  nyitott  látókörű  támogatók  bevonása  és 

mindezek által a szervezet ígéretes, sikeres jövőjének megteremtése.



Az Üzleti Tervek Versenyéről

A  Junior  Business  Club  Egyesület, a  sepsiszentgyörgyi  B.B.T.E.  Közgazdaság- és 

Gazdálkodástudományi  Karával partnerségben  2015.  december  4-én,  Sepsiszentgyörgyön 

szervezi meg, a hatodik Üzleti Tervek Versenyét Erdély-szinten.

Az  üzleti  terv  megírása  rávezet olyan  gyakorlati  kérdések  megoldására,  amelyek  később 

hasznosak lehetnek a résztvevők számára.a

A versenyzők üzleti terveit kiváló, ugyanakkor változatos zsűri értékeli, akik között közgazdász, 

egyetemi  professzor,  befektető,  vállalkozó  is  lesz.  A  verseny  nyertesei,  akárcsak  az  előző 

években, idén is értékes díjakban részesülnek a szakemberek hasznos, tapasztalatokon alapuló 

tanácsai mellett.

    



Ajánlataink támogatóink, partnereink részére

Amennyiben értékeli  a  Junior  Business Club egyesület  célkitűzéseit,  önkénteseink  munkáját, 

azon törekvésünket, hogy egyre színvonalasabb rendezvényeket szervezzünk, és szeretné, hogy 

cégének reklámját nagy számú egyetemista és mesteri  tanhallgató illetve tanár,  ugyanakkor 

vállalkozó  megismerje,  kérjük  vegye  figyelembe  a  lenti  táblázat  által  felkínált  támogatási 

lehetőségeket!

Köszönjük!

Partner
>200 RON

Támogató
>500 RON

Fő támogató
>1000 RON

Kiemelt 
támogató

>2000 RON

Közösségi mediafelület (Facebook)    

JBC weblapja - juniorbusinessclub.ro    

Főoldal - utv5.juniorbusinessclub.ro    

Támogatói oldal - 
utv5.juniorbusinessclub.ro/tamogato

   

Üzleti terv minta    

Üzleti terv útmutató    

Oriás banner (12 m2)    

Támogtói banner    

Saját roll-up elhelyezése    

Saját banner elhelyezése    

Saját szóróanyag elhelyezése    

Stand felállítása a helyszínen    

Felolvasás a helyszínen    

Helyszíni reklámvetítés 3 mp 5 mp 10 m 15 mp

Online publikáció    

Rádió    

Ingyenes részvétel    

Logó megjelenítése

Helyszíni promo

Sajtóreklám

Ingyenes részvétel



     

Szervezők elérhetőségei

Székely Kincső –  PR referens

tel: 0744 830 819

e-mail: szekelykincso@yahoo.com

Karácsony Zsolt – Elnök / Pénzügyekért  felelős referens

tel: 0751 790 537

e-mail: karacsony.zsolt@yahoo.com

Kristó Kinga – Szervező

tel: 0745 776 950

e-mail: kinga.kristo@yahoo.com     

 Benkő Zuzsa – Szervező

tel: 0753 816 634

e-mail: benkozsuzsa16@yahoo.com     

Junior Business Club
web: www.juniorbusinessclub.ro

e-mail: juniorbusinessclub@yahoo.com
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