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1. számú melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT

A Jelentkező adatai:

Alulírott,………………………………................................................................................................................................................

Székhely:…………………………………………………………………………………..................................................................................

Cégjegyzékszám:………………………………………………… Adószám/adóazonosító jel:………………………………………………

Elérhetőség: …………………………………………………………………………………...........................................................................

Képviseli: …………………………………………………………………………………................................................................................

megvizsgáltam és fenntartások, vagy korlátozás nélkül elfogadom a Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit 
Zrt., mint Kiíró által „design SPEED 2022. nemzetközi mentorprogramban való részvétel” tárgyban kiírt jelentkezési 
felhívás feltételeit. 

Kijelentem, hogy a jelentkezési anyagban bemutatottak saját kizárólagos szellemi tulajdonomat képezik. 

Kijelentem, hogy amennyiben kiválasztásra kerülök, akkor a jelentkezési felhívásban foglalt feladataimat 
maradéktalanul teljesítem. 

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom, hogy a Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt. a 
benyújtott jelentkezési anyagunkban szereplő személyes adatokat a jelentkezési felhívás 3. számú mellékletében 
foglalt Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje. 

A Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt. hírlevelére történő feliratkozáshoz: (Kérjük aláhúzni)

Hozzájárulok.          Nem járulok hozzá.

Kelt: Budapest, 2022……………

          …………………………………
           aláírás1

1  Cégszerű aláírás (aláírás és pecsét)
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2. számú melléklet

TITOKTARTÁSI ÉS ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

Alulírott,………………………………................................................................................................................................................

Székhely:…………………………………………………………………………………..................................................................................

Cégjegyzékszám:………………………………………………… Adószám/adóazonosító jel:………………………………………………

Elérhetőség: …………………………………………………………………………………...........................................................................

Képviseli: …………………………………………………………………………………................................................................................

jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 
1. pontjában meghatározott követelményeknek megfelelek, valamint velem szemben a Jelentkezési felhívás 6.2. 
pontjában meghatározott egyéb kizáró ok sem áll fenn. Egyúttal kijelentem, hogy a Jelentkezési felhívásban 
megfogalmazott összeférhetetlenségi esetek társaságunkkal/személyemmel szemben nem állnak fenn.

A fentieken túl vállalom, hogy a Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt.-vel (székhely: 1027 Budapest, 
Kacsa u. 15-23., cégjegyzékszám: 01-10-049808, adószáma: 26338972-4-41, csoportos adószáma: 17782517-5-41, a 
továbbiakban: Társaság), valamint közreműködőivel (alvállalkozóival) való együttműködés során „design SPEED 
2022. mentorprogramban való részvétel” vonatkozóan kiírt jelentkezést (a továbbiakban: Jelentkezés) – annak 
tartalmával kapcsolatban a Társaság előzetes írásos beleegyezése nélkül harmadik személyek számára nem adok át 
és nem hozok nyilvánosságra semmilyen információt.

Vállalom továbbá, hogy minden tőlem telhetőt megteszek annak megakadályozása érdekében, hogy harmadik 
személyek hozzáférjenek vagy megismerjék a Jelentkezéshez, vagy annak teljesítéséhez kapcsolódó bizalmas 
ismereteket vagy információkat.
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2. számú melléklet

TITOKTARTÁSI ÉS ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten elismerem és vállalom, hogy a kiírt Jelentkezés tartalmával és teljesítésével 
összefüggésben a Társasággal és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásomra jutott adat, 
tény, így különösen, de nem kizárólagosan a Jelentkezéssel kapcsolatos bármely további adat üzleti titoknak minősül, 
azt harmadik személynek nem adhatom ki, nem tehetem hozzáférhetővé és a Jelentkezésben foglaltak teljesítésétől 
eltérő más célra nem használhatom fel. Amennyiben a jelen Nyilatkozatban foglalt titoktartási kötelezettséget 
bizonyítottan megszegem, vállalom, hogy a Társaság titoktartási kötelezettség megszegésével összefüggésben 
keletkező teljes kárát megtérítem. 

Kijelentem, hogy tudomással bírok azon tényről, miszerint a titoktartási kötelezettség megszegése akár szándékosan, 
akár gondatlanul, akár tevőlegesen, akár mulasztással is megvalósítható. A jelen titoktartási kötelezettségvállalás 
hatályosságát nem érinti a Jelentkezéshez kapcsolódó feladatok bármilyen okból történő megszűnése, az a 
megszűnésétől függetlenül továbbra is fennáll.

Budapest, 2022 ………………..…………………………

                .........……………………………………...........
             Jelentkező (cégszerű) aláírása
         (pecsét helye)
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3. számú melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatkezelési tájékoztató teljes tartalmában külön mellékletként kerül feltöltésre.
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4. számú melléklet

A PROGRAM TEMATIKÁJA

A mentoring program workshopok és one-to-one meetingek keretében kerül megvalósításra. 

A workshopok keretében az alábbi témák kerülhetnek érintésre: 
Az előadások témakörei: Design Marketing és Management; Analízis, Kutatás és Üzleti pozicionálás; Innováció és 
Kreatív management, Termékfejlesztés; Brand management és kommunikáció, PR és értékesítési technikák, jogi 
tanácsadás, üzleti coach szolgáltatás, social media személyre szabott tanácsadás 

Az 5 témakör két fő blokkra épül: 
• Design Marketing Program (Marketing1, Marketing 2, Analízis, Kutatás és Üzleti pozicionálás)
• Design Management Program (Innováció és Kreatív management, Termékfejlesztés, Brand management és 

kommunikáció, értékesítési technikák)

A workshopok keretében az alábbi témák kerülhetnek érintésre angol nyelven 5x3 napos etapokban 
• Business, Marketing management, Design management:
• Internal/External Analysis, Research, STP, 
• Financial Marketing, CRM
• Analysis and research for Innovation 
• Product development
• Brand Management and Communication
• PR, Commercial & sales practices

magyar nyelven 3 órás workshop és azt követő one-to-one-ok keretében 
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4. számú melléklet

A PROGRAM TEMATIKÁJA

ÜZLETI TERVEZÉS: MÁRKAÉPÍTÉS ÉS DESIGNKOMMUNIKÁCIÓ
SWOT analízis termékfejlesztés elméleti lépései

Piackutatás koncepció

versenytárselemzés márkaarculat

pénzügyi tervezés JOGI ALAPOK:
üzletfejlesztés szerzői jog

 védjegy

FINANSZÍROZÁS: szabadalom

forrásbevonás uniós kitekintés

kockázati tőke SOCIAL MEDIA WORKSHOP
közösségi finanszírozás social media felületek hatékony kezelése, tippek nyújtása

célcsoport elérése

KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI hirdetések követése

reklám PR CSR PR WORKSHOP
gerillamarketing sajtómegjelenések kezelése

személyes márka interjúra való felkészítés

médiatervezés sajtókommunikáció 

ÜZLETI COACHINGÜZLETI COACHING
business és az executive coaching alapelvei, célkitűzései

szervezeti működés kritikus és erős pontjai 

rövid és hosszútávú célkitűzések meghatározása

A sikeres jelentkezők a program során folyamatos konzultációt folytathatnak az IED által kijelölt nemzetközi ta-
pasztalattal rendelkező szakemberrel, a mentorprogram hivatalos projektkoordinátorával.

A képzés lezáró eseménye a résztvevő mentoráltak által elkészített angol nyelvű, 30 perces prezentációk melyet 
amennyiben az aktuális egészségügyi előírások megengedik személyesen az IED központjában Milánóban mutat-
hatnak be. 

NEMZETKÖZI TANULMÁNYUTAK
A sikeres pályázók lehetőséget kaphatnak egy nemzetközi tanulmányúton való részvételre.


