
 

 

 
 

 
 

TEHETSÉG 
PÁLYAKEZDÉS 

MŰVÉSZI BRAND  
ÉLET A DIPLOMA UTÁN 

 

https://efop361.mke.hu/ 
 

INGYENES  
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI TRÉNING 

 
 

Merre tovább a diploma után?      Művészi karrierépítés? 
A tehetséged kamatoztatása több területen? 

Ha megoldásokat keresel, ha szeretnéd átgondolni és kitalálni, itt a helyed! 

2019.03.21-22. és 2019.03.29-30. 

2x2 napos tréning Héjjas Emese szervezetfejlesztő tréner, marketing szakértő vezetésével 

 

A 4 napos tréning alatt: 

- fejlesztjük az önismeretedet,  
- kommunikációban és önérvényesítésben hasznos tapasztalatokat szerzel,  
- tippeket és ötleteket kaphatsz, hogy hogyan építsd fel művészi brandedet és 

vállalkozásodat,  
- és kiderül, hogy mit érdemes tudni a képzőművészeti színtérről, hogy könnyebben 

eligazodj benne. 

 

Tematika: 

1. nap   Önismeret - Mik a motivációid, képességeid, mi akadályoz és hová tartasz? 
2. nap   Kommunikáció és önérvényesítés - Lépj fel hitelesen és hatékonyan!  
3. nap   Építsd fel a saját brandedet! Hogyan használd a digitális médiát? Hogyan            

 tárgyalj? Mi kerüjön a portfoliódba? 
4. nap   Vállalkozási alapok - Hogyan válassz vállalkozási formát? Hogyan köss  

 szerződést? Mire figyelj, ha pályázni szeretnél? 
Amit a képzőművészeti színtérről tudni érdemes - meghívott előadónk: Nagy 
Gergely, az artportal.hu főszerkesztője 

https://efop361.mke.hu/


 

 

 

A tréningek után alkalom nyílik személyes konzultációra, ami a saját branded kialakításában 
támogat majd téged a továbbiakban.   

 

Technikai információk: 

Időpont:  

2019.03.21-22. és 2019.03.29-30. naponta 9.00 és 17.00 óra között (két rövidebb és egy 
hosszabb szünettel). 

A tréning első 2 napjára Budapesten (1062 Budapest, Andrássy út 69-71. Főépület), 
második 2 napra pedig Tihanyban, a Somogyi József Művésztelepen (8237 Tihany, Major u. 63. 
/ Völgy u. 49.) kerül sor. 

A budapesti két napon az étkezésről a résztvevők önállóan gondoskodnak, Tihanyban pedig az 
Egyetem biztosítja az első napon az ebédet és a vacsorát, a második napon a reggelit és az 
ebédet, szállás szintén a Művésztelepen.  
Az oda- és visszautazás autóbusszal történik. Indulás helye: Főépület (1062 Budapest, 
Andrássy út 69-71. Főépület) 

 

Jelentkezési határidő: 2019.03.14. (csütörtök) 09:00 óra 

A jelentkezést név, telefonszám és e-mail cím megadásával a következő címre várjuk  
Varga Judit: varga.judit@mke.hu 

További információért kérjük, keresd Vancsó-Kulcsár Teréz munkatársunkat alábbi 
elérhetőségein: tel.: +36-70-682-45-75; e-mail: kulcsar.terez@mke.hu 
 
A tréning 6-12 fővel indul el. 
 
 

Ne maradj le róla! Jelentkezz most! 
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