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Elsősorban olyan vállalkozások képviselői
jelentek meg, amelyek az iparban műkö-
dő cégeket szolgálják ki. Ezen a területen

tevékenykedik Sándor Balázs biztonságtechni-
kai szakértő is, aki elmondta, miért érdemes
csatlakozni vállalkozóként a BNI-hoz.

,,Három éve vagyok BNI-tag. Fontos kiemelni,
hogy a szervezetnek csak egy része, hogy
konkrét üzleteket hozunk egymásnak. Termé-
szetesen jólesik, ha jön a bevétel, és gyarapodik
a profit, hiszen alapvetően mindenki ezért indít
el egy vállalkozást. Három éve még csak egy
egyszemélyes cég voltam, a szakmában ismer-
tek, de egyébként nem igazán. Amióta azonban
BNI-tag vagyok, szintet léptem. Meghárom-
szorozódott a bevételem, s több alkalmazot-

: KOMOLY LEHETŐSÉG A VÁLLALKOZÁSOK
FELVIRÁGOZTATÁSÁRA
Együtt jobban növekszünk – hirdeti a BNI (Business Network Internatio-
nal) üzleti szervezet, amely ismét találkozót tartott tagjai számára a győri
Ipari Park szívében, az INNONET Innovációs és Technológiai Központban.
Ezúttal régiós eseményt szerveztek, amelyen a győri vállalkozókat a
Csorna, Kapuvár és Sopron térségében működő cégekkel ültették össze.

tam is van. Ezt annak a tudásnak köszönhe-
tem, amelyet a BNI-ban szereztem. Jellemző
ránk, hogy itt mindenki önzetlenül megosztja a
tapasztalatait a másikkal. A kisebb cégeket, a
tanulóvállalkozásokat minden lehetséges esz-
közzel segítjük. Ez jóval nagyobb érték annál,
mint hogy üzletet kötünk valakivel. Nagyon sok
képzés van egyébként a BNI-on belül, így igen
komoly tudást lehet szerezni. Megéri csatla-
kozni” – hangsúlyozta Sándor Balázs.

A BNI a világ és Magyarország legnagyobb üz-
leti ajánlásokra és kapcsolatépítésre épülő cso-
portosulása. A szervezet több mint 36 évvel
ezelőtt jött létre az Egyesült Államokban, azóta
számos országban elterjedt, hazánkban is egy-
re népszerűbb. Magyarországon több mint

1100 vállalkozás a tagja. Ha valaki bekerül, an-
nak nagyon jó esélye kínálkozik a személyes és
az üzleti fejlődésre egyaránt.

A BNI a folyamatosan változó gazdasági kör-
nyezetben nemcsak stabil pontot jelent a vál-
lalkozóknak, hanem egy üzleti közösséget is,
amelyben gyorsan tudnak a tagok reagálni a
változásokra. (X)

Hatalmas összefogásról tettek tanúbizonyságot
a diákok, szülők, tanárok és az iskolai dolgozók.
A felhívást követően egy hét alatt rengeteg, jó
minőségű adomány gyűlt össze, mely elsősor-
ban tartós élelmiszereket, konzerveket, higiéniai
termékeket, gyógyszereket, takarókat, ágyne-
műket, hálózsákokat, gyermekruhákat, játéko-
kat, babakocsit tartalmazott. Az Audi Hungaria
ÁMK nagy mennyiségű ásványvízzel járult hozzá

Az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány
kezdeményezésére  adománygyűjtést szerveztek az ukrajnai  menekülteknek.

a menekültek megsegítéséhez. Az adományok
jelentős részét a Magyar Ökumenikus Segély-
szervezeten keresztül juttatták el a rászorulók-
nak. Győri iskolaként természetesen a Zrínyi ut-
cai kórház épületében elszállásolt menekültek
részére is szállítottak adományokat. Az Audi
Hungaria ÁMK továbbra is szívesen fogadja a fel-
ajánlásokat, amelyeket hétköznap 7 és 18 óra
között, az alsó tagozat portáján lehet leadni. (x)
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