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HÍRLEVÉL #4 
Kedves Partnerek, Kollégák, Barátok…Örömmel küldjük projektünk “Fostering the Exchange of practices to 
Empower Mumpreneurship”(FEMME) 3. hírlevelét, melyben tájékoztatunk minden érdeklődőt a projekt 
eddigi eredményeiről, híreiről. Ha többet szeretne megtudni látogasson el honlapunkra és kövessen minket 
Facebook-on! 

https://femme-project.eu/ 
https://www.facebook.com/femmeprojecteu/ 

Trénerképzés – mit kell tudni a “mumpreneur”-ökről?! 

 

Ahhoz, hogy egyre több kismama merjen saját vállalkozásba fogni fontos, hogy a családi 
támogatás mellett felkészült oktatók várják a női vállalkozókat, akik megfelelő segítséget és tudást 
biztosíthatnak a számukra. A FEMME projekt keretében zajlott oktatói képzés éppen ezért az 
‘anyavállalkozók’ témájában  fejlesztette a Larisszába (Görögország) 8 országból érkezett 30 
trénert.  
A résztvevők a képzés első napján interaktív gyakorlatokkal ismerhették meg egymást ezzel 
zökkenőmentessé téve a három napos oktatást és biztosítva az egymás közti kommunikáció 
gördülékenységét. Kezdésként a vállalkozás létrejöttéhez szükséges első és legfontosabb 
mozzanatot nézték meg közelebbről; a vállalkozói ötletet és azt, hogy az elképzelésből, hogyan is 
válhat valódi, piacképes vállalkozás. Ennek részeként a ‘Hogyan indítsunk vállalkozást – Üzleti 
Modell’ gyakorlat részeként az üzleti modell kialakításának lépéseit tekintették át elsősorban egy 
kismama nézőpontjából, annak sajátos kihívásaival szembesülve.  
Mivel a mai világban a sikeres üzlet fontos része az online jelenlét a képzés második napján a 
digitális marketing témaköre állt a középpontban, bemutatva és megvizsgálva a rendelkezésre álló 
eszközöket, felületeket, a stratégiaépítés lépéseit, amik eltérőek lehetnek az eddigi oktatási 
módszerektől. Mivel itt elsősorban olyan vállalkozni kívánó nők fognak a képzésben részesülni, 
akik egyben kismamák is, figyelembe kell venni az érzelmi intelligencia milyen befolyással van a 
‘mumpreneur’-ök életére és hogyan tudják megtalálni az egyensúlyt a munka és magánélet között. 
A trénereknek ezért és volt érdekes és fontos tapasztalat megismerkedni helyi vállalkozó nőkkel, 
akik személyes tapasztalataikat megosztva job rálátást nyújtottak, melyek is a számukra kiemelten 
fontos előnyei, hátrányai egy saját vállalkozás indításának. A résztvevők megismerték a sajtgyártás 
rejtelmeit és meg is kóstolhatták az anya-lánya vállalkozás által gyártott sajtkülönlegességeket, 
míg később egy céglátogatás keretében ellátogattak egy lekvárkészítő üzembe, melynek alapítója 
és mai napig a vezetője egy ‘mumpreneur’.  
Az utolsó napon a résztvevők a vállalkozás pénzügyi irányításának stratégiáit vitatták meg, 
miközben több ‘mumpreneur’ vállalkozási ötlet pénzügyi tervét készítették el és próbálták 
meghatározni figyelembe véve egy kismam élethelyzetének sajátosságait, mennyi kezdőtőkével 
tudna elindulni. A számvitel és a pénzügy két olyan terület, melyek különösen bonyolultak és a 
‘mumpreneur’-öknek az egyes részek jogi vonzatait is fel kell tudni mérniük, így különösen fontos, 
hogy a trénrek maguk is felkészültek legyenek az EU-s és az egyes tagállamokban hatályos 
szabályozásokkal és előírásokkal.   

https://femme-project.eu/
https://www.facebook.com/femmeprojecteu/
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Bevált gyakorlatok 
 

 

Ahogy korábban említettük a résztvevők és a projektpartnerek egy céglátogatás keretében 
ellátogattak egy helyi ‘mumpreneur’ vezette üzembe is. A Yiam webshopban megvásárolható 
mezőgazdasági termékeket Avra Panousopoulou, a vállalkozás alapítója és vezetője a saját 
házában kezdte el gyártani, egy kis vidéki faluban nem messze Larisszától, Agia-ban.  
Termékei közé tartoznak a különböző lekvárok, mártások, konzervek és savanyúságok, melyeket 
kezdetben a helyi üzletekben árusítottak. Nem sokkal később kialakította saját e-boltját, hiszen 
egy kis településen sokkal nehezebb egy üzletet nyitni és fenntartani, mint az interneten 
keresztül értékesíteni az árut. Az oldalt egy tapasztalt fejlesztő lakította ki és tanította meg Avrat 
az oldal használatára és működtetésére. Elmondta, annak ellenére, hogy semmilyen korábbi 
tapasztalata nem volt az e-kereskedelemmel és az online felületekkel kapcsolatban könnyen 
elsíjátította a fogásokat és élvezettel tanult új dolgokat.  
 

https://yiam.gr/
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