
Menedzserek a Társadalomért - Fókuszban a Jövő! 
Digitális konferencia 2021

A Menedzserszövetség szervezésében, a Holland-Magyar Kereskedelmi 
Kamara, a Hungarian Business Leaders Forum és a Magyarországi Üzleti 
Tanács a Fenntartható Fejlődésért szervezetek szakmai partnerségével 
2021. február 18-án a menedzsertársadalom összefogásával egy egész 
napos digitális konferencia kerül megrendezésre, tizenhat izgalmas panel-
beszélgetéssel, hatvan, a saját szektorában kiemelkedő előadóval.

Téma: Gazdaság a fenntartható jövő szolgálatában avagy az 
ökológiailag fenntartható gazdaság

A konferenciát megnyitó Keynote Speakereket követően 16 szektor 60 
elismert főszereplője osztja meg a nyilvánossággal aktuális helyzetér-
tékelőjét és - lehetősége, iparága szerint - intellektuális segítséget nyújt, 
megosztja tapasztalatait, támpontot ad, jövőképet mutat a fenntarthatóság 
témakörében a nézők számára panelbeszélgetés formájában. Minden élő 
panelbeszélgetést követően az előadókkal egy Q&A programot szervezünk, 
ahol a nézők számára lehetőséget biztosítunk, hogy az előadóknak címezve 
feltehessék kérdéseiket.

A konferenciával kapcsolatos jegybevételből és adományból befolyó teljes 
összeget a Menedzserszövetség partnerszervezeteivel, valamint támoga-
tóival közösen szervezett faültető programjára fordítjuk.
Célunk: 1000 fa elültetése, a 3. kerület klímavédelmi, erdőtelepítésre kijelölt 
területén, 2021 őszén.

A Mocsárosdűlő Projekt kiemelt jelentőségű kezdeményezés a 3. kerü-
letben. Természetvédelmi terület védőzónája, biodiverzitást növelő klíma-
védelmi erdősítés. Környezetvédelmi szempontból az egyik legfontosabb 
budapesti terület.

A 2020. május 20-án megrendezésre került Menedzserek a Társadalomért 
- Fókuszban a Jövő 2020 digitális konferencia teljes programja, mind a 
20 panelbeszélgetéssel a következő linken nézhető vissza: 
https://www.digitalconference.hu

KISZÁMOLÓ

Kinek nagyobb a
lábnyoma?

NAP, VÍZ, FÖLD 

Lehet jövedelmező 
a fenntartható 
mezőgazdaság?

ÁLOMORSZÁG

Fenntartható gazdaság, 
zöld pénzügyek

ÖKONÓVUM

Tudományos innovációk 
a fenntarthatóság 
szolgálatában

A HOLNAP HÁZA,
A HOLNAP VÁROSA

Okos épületek és
okos városok

NAP, ENERGIA

Megújuló energia, 
környezetbarát technológia

ÚJ MOBILITÁS,
ÚJ VILÁG

Megújuló energiák szerepe 
a mobilitásban

A DIGITÁLIS 
VILÁGSZÖVET
JÖVŐJE

Embernek maradni a 
mesterséges intelligencia 
korában

RELATÍV SZÉPSÉG

Fenntartható és etikus
szépség- és divatipar

TUDÁS JÖVŐJE-
A JELEN TUDÁSA

Oktatás a fenntartható 
fejlődésért

NEMZETKÖZI 
TECHNOLÓGIA-
ÁRAMLÁS
AZ IPARBAN

A fenntartható fejlődés, 
felzárkózás és a 
versenyképesség jövője

ÉLJÜNK FELELŐSEN! 
VÁLTOZTASSUNK 
FELELŐSEN!

A vezetők szerepe és 
felelőssége az élhetőbb 
környezetért és a zöldebb 
jövőért!

SZÁLLÍTS OKOSAN!

Intelligens szállítmányozás, 
ökológiailag fenntartható 
logisztika

REDUCE, REUSE, 
RECYCLE 

Ökocsomagolás és 
újrahasznosítás

FÖLD, KALAND, 
UTAZÁS

Felelősségteljes turizmus, 
fenntartható utazás 

KÖR VAGY EGYENES?

Cirkuláris vagy lineáris 
gazdaság?

A KONFERENCIA SZAKMAI PARTNEREI:

A KONFERENCIA EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREI:

A KONFERENCIA TÁMOGATÓI:

NETHERLANDS-HUNGARIAN CHAMBER OF COMMERCE
HOLLAND-MAGYAR KERESKEDELMI KAMARAbcsdh

https://www.digitalconference.hu

