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Feladatok  

 A "Fórum a Nemzeti Versenyképességről - Budapest 2005" című, a Magyar Tudományos Akadémián 2005. 
szeptember 22-én tartott konferencia tervezése és megvalósítása, mint az Euro-Phoenix Pénzügyi Tanácsadó 
Kft. fennállásának 5. évfordulóját megünneplő közérdekű rendezvény.  

 A "Fórum a Nemzeti Versenyképességről - Budapest 2005" konferencia rendezésével nemzetközi és helyi 
előadókkal kialakított párbeszéddel és előadói panel felépítésével felhívni a figyelmet a hazai 
versenyképességre.  

 Nemzetközi meghívott előadók; őexcellenciája Lord Howe of Aberavon, CH, királyi tanácsos, a Lordok 
Házának tagja, az Egyesült Királyság volt pénzügyminisztere, külügyminisztere és miniszterelnök-helyettese, 
valamint Dr. Theo Waigel, a Hanns Seidel Alapítvány igazgatótanácsának tagja, volt német pénzügyminiszter 
felkérése, és folyamatos kapcsolattartás.  

 A helyi meghívott előadók; Dr. Baráth Etele, európai uniós ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és prof. dr. 
Chikán Attila, egyetemi tanár, a Versenyképesség Kutató Központ igazgatója felkérése, és folyamatos 
kapcsolattartás.  

 A fórumhoz kapcsolódó sajtótájékoztató szervezése és lebonyolítása, folyamatos kapcsolattartás a sajtóval az 
esemény előtt és után, sajtófigyelés.  

 

Tevékenységek  

 A "Fórum a Nemzeti Versenyképességről - Budapest 2005" c. konferencia részére folyamatos tanácsadás és 
koordináció.  

 Meghívók és egyéb kommunikációs anyagok tervezése.  
 Hazai és nemzetközi előadók kiválasztása és felkérése.  
 Sajtótájékoztató szervezése a hazai és nemzetközi média- és hírügynökségek részvételével.  
 A Magyar Tudományos Akadémia kiválasztása a fórum helyszínéül.  
 A fórumhoz kapcsolódó koncert és gálavacsora szervezése a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.  

 

Eredmények  

 A "Fórum a Nemzeti Versenyképességről - Budapest 2005" c. konferencia eredményeként az Euro-Phoenix 
Kft., és a fórum koordinátori szerepét betöltő Némethy László ügyvezető igazgató elismerése, különösen a 
döntéshozók körében.  

 A versenyképesség és átláthatóság, mint a gazdaság kiegyensúlyozottabbá válásához meghatározó értékű 
tényezők erősítése, és fontosságuk fokozott tudatosítása.  

 A média megjelenések elérték a magyar döntéshozó réteget, valamennyi fő célcsoportot, beleértve a jelentős 
hatású véleményformálókat. Kiváló riportokat közvetítettek az elektronikus médiában főműsoridőben, és 
publikáltak a nyomtatott sajtóban.  

 Lord Howe és Dr. Waigel tartalmas nyilatkozataikkal, csakúgy mint jelenlétükkel nagy mértékben 
hozzájárultak a fórum kommunikációs céljai elérése érdekében a közfigyelem javításához és 
megerősítéséhez, növelve ezzel az Euro-Phoenix jó hírnevét. Lord Howe és Dr. Waigel szavai, személyiségük 
és nemzetközi elismertségük optimáló erőként szolgált, különösen a döntéshozó réteg számára.  


