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A design LAB Inkubációs Program részeként megrendezett  
Speed Dating – online meeting

FELKÉSZÜLÉSI SEGÉDLET

MIRŐL SZÓL A SPEED DATING?

A Magyar Divat & Design Ügynökség a design LAB inkubációs programmal kívánja előmozdítani a gyártók és tervezők közötti 
sikeres együttműködéseket, akik egy közös pályázattal indulhatnak a támogatási összeg elnyeréséért. A kapcsolatteremtést 
az Ügynökség egy online „Speed Dating” esemény megszervezésével is segíti. A virtuális rendezvény keretében a gyártók és 
a designerek 15-20 perces webkamerás interjúk során ismerhetik meg egymást és mérhetik fel a lehetséges közös munkában 
rejlő potenciált.    

Mi szükséges a regisztrációhoz?
• Regisztrációs adatlap 

• Titoktartási nyilatkozat 

• Adatvédelmi tájékoztató

Milyen fontosabb határidői vannak 
az online eseménynek?
• Speed Dating gyártói regisztráció 

határidő: 2020.05.25.
• Speed Dating tervezői jelentkezés 

leadása a megnevezett gyártóhoz: 
2020.06.02.

• Speed Dating one-to-one meeting 
időpontok kiküldése a résztvevőknek: 
2020.06.05.

Mivel érdemes készülni a one-to-
one meetingre? 

• jegyzetelésre alkalmas eszköz

• portfólió, referencia munkák

• termék specifikációk, elképzelések, 
preferenciák, célok

• speciális elvárások, igények a partner 
felé a projektet érintően

A rendezvény időpontja: 
2020. 06. 10. 12.00-16.00 *
 *a jelentkezési létszámtól függően
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Milyen javasolt témái lehetnek a one-to-one meetingeknek? 
• üzleti terv, ütemterv, pénzügyi terv 

• szerepek és felelősségi körök 

• értékesítési lehetőségek és preferenciák, marketing specifikációk

• megvalósult végtermék vagyoni jogok (felhasználás, publikálás, értékesítés stb.) 

• költségelszámolás: a munkavégzéssel felmerülő költségek átvállalása / elhárítása

• egyéb szolgáltatás biztosítása: étkezés, szállás, cafetéria egyéb elemei

• gyártóhelyi lehetőségek, kapacitás, technológiák

• tanúsítványok, engedélyeztetések

• munkavégzés helye, típusa

• munkavégzés ideje, speciális igények

• technológiai betanítás, kötelező tanfolyam (munkavédelem, tűzvédelem stb.)

• felelősségi lánc: közvetlen felettes, kapcsolattartás, mentor, együttműködő partner a projektre 
kijelölve

• beszámolás, egyeztetés rendje (napi, heti, havi, időszakos)

Mit érdemes előkészítenie a tervezőnek? 
• rövid szakmai prezentáció/portfólió

• volt-e már piacon értékesített termék ötlete? 

• korábbi együttműködések, eredmények bemutatása

• konkrét termékről terv szintű prezentáció:

• megjelenés, tervek, vázlatok (akár makett)
• piacelemzés, piaci relevancia, célcsoportelemzés
• értékesítési lehetőségek
• műszaki megalapozottság
• gyárthatóság (gyártástechnológia), gép- és eszközigény
• a fejlesztés hozzávetőleges ütemterve 

• a tervező technológiai ismerete

• egészségügyi igazolás vagy nyilatkozat arról, hogy a tervező alkalmas az ilyen típusú munkavégzésre
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Mit érdemes előkészítenie a gyártónak?
• cégprofil prezentáció, gyár környezet bemutatása 

• gyártmányok, kész termékek, termék specifikációk, preferenciák

• gyártási technológiák, gépek-és eszközök, tanúsítványok

• a műszaki fejlesztés lehetősége, ahol szükséges szerszám, klisé, ősforma tervezés-gyártás 

• logisztika, raktározás, szerelési lehetőségek, szállítási körülmények

• hasonló kollaborációk, lehetőségek a későbbi együttműködésre 

• gyártóhelyi tanúsítvány, ami az adott termék előállításához szükséges 

• jogszabályi kötelezettségek, környezetvédelmi előírásoknak való megfelelésről szóló igazolás

• együttműködő partnerek (beszállítók, értékesítők, alvállalkozók stb.)

Milyen javasolt időkeretei vannak a 
Speed Datingnek?
• A teljes beszélgetés hossza 15-20 perc/

meeting

• Tervező és gyártó bemutatkozása:  
kb. 6-6 perc

• Projekttel kapcsolatos részletek: kb. 8 perc

• Amennyiben a meghatározott időkeret 
nem lenne elegendő, a beszélgetéseket 
természetesen a rendezvénytől 
függetlenül privátban folytathatják.

Milyen felületen zajlik a Speed 
Dating?
Microsoft TEAMS

A program az alábbi linken tölthető le: 
KATTINTSON IDE

Oktatóvideó linkje, ami segítheti a program 
megismerését: KATTINTSON IDE

A meeting partnerek TEAMS 
beszélgetéseihez tartozó csoportot az 
ügynökség hozza létre. 

A TEAMS-en keresztül a képernyő 
megosztás segítségével a gépen található 
dokumentumok könnyen megoszthatóak.  
A one-to-one meetingeket érdemes 
videóhívásként lebonyolítani a csak 
hanghívás helyett.

https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/microsoft-teams/free?icid=SSM_AS_Promo_Apps_MicrosoftTeams
https://support.office.com/hu-hu/article/microsoft-teams-%e2%80%93-vide%c3%b3s-k%c3%a9pz%c3%a9s-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7?ui=hu-HU&rs=hu-HU&ad=HU
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Milyen menetrendet érdemes követnie az érdeklő gyártóknak és tervezőknek?

1) Weboldali hír elolvasása– Speed Dating infók

2) Titoktartási és adatkezelési tájékoztató kitöltése / jelentkezés I. 

3) Regisztrációs adatok előkészítése / jelentkezés II. 

4) Szükséges regisztrációs anyagok elküldése a designlab@hfda.hu e-mail címre. (tárgy mezőben: Speed dating)
a. Titoktartási nyilatkozat
b. Adatkezelési tájékoztató
c. Regisztrációs adatok (tervező esetében a gyártó kiválasztása és feltüntetése)

5) Regisztráció sikerességéről e-mailben visszajelzés HFDA részről

6) One-to-one meeting időpontok e-mailben történő beérkezése

7) One-to-one meeting időpontok konfirmációjának elküldése e-mailben a designlab@hfda.hu e-mail címre

8) Felkészülés a meetingre a weboldali hírben javasolt tematika alapján

9) Szükség esetén a Microsoft TEAMS letöltése és tanulmányozása a megosztott oktatóvideó alapján

10) Belépés a TEAMS felületére a one-to-one meeting időpont kezdete előtt 5 perccel

11) Szükség esetén az oldali tesztelése kiemelt figyelemmel a kép és hang működésére

12) A meeting során nem csak a regisztrált partnerek lesznek jelen, hanem HFDA oldalról 1 fő segíti az esetleges        
működésbeli problémák megoldását

13) A One-to-one bevezetéseként kiküldésre kerülnek a javasolt meeting témák és a Speed Dating egyéb részletei

14) Bemutatja magát a tervező (kb. 6 perc)

15) Bemutatja magát a gyártó (kb. 6 perc)

16) A design LAB pályamunkával kapcsolatos kérdések és felvetések egyeztetése (kb. 8 perc) 

17) One-to-one meeting lezárása

18) A one-to-one meeting eredményének megküldése a meeting partner részére emailben  

19) A one-to-one meeting-el kapcsolatos visszajelzések megküldése a HFDA-nak e-mailben a designlab@hfda.hu email címre 

20) Sikeres egyeztetés esetén, a design LAB pályázatra való együttműködés megkezdése 

Hol lehet érdeklődni a design LAB pályázatról, illetve a Speed Dating eseményről? 

A következő linken található a design LAB inkubációs program leírása: KATTINSON IDE
A következő linken találhatóak a Speed Dating esemény részletei: KATTINTSON IDE
Általános szakmai kérdésekkel érdemes az alábbi email címre a következő tárgyakkal levelet küldeni:
• design LAB: designlab@hfda.hu   tárgy mező: design LAB 
• Speed Dating: designlab@hfda.hu   tárgy mező: Speed Dating

https://hfda.hu/hu/cikkek/a-gyartasfejlesztes-erdekeben-inkubacios-programot-indit-az-mddu-design-lab-neven-1651
https://hfda.hu/hu/cikkek/a-gyartasfejlesztes-erdekeben-inkubacios-programot-indit-az-mddu-design-lab-neven-1651 
https://hfda.hu/hu/cikkek/online-meetingen-ismerhetik-meg-egymast-a-design-lab-program-irant-erdekl-gyartok-es-tervez-k-1732

