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KKeeddvveess  ÉÉrrddeekkllőőddőő!!  
 
Örömmel tájékoztatjuk, hogy az Ipartestületek Országos Szövetsége /IPOSZ/ által elnyert, 

GINOP-5.3.5-18-2019-00094 azonosítószámú, „A digitalizáció és a technológiai innováció 

szerepe az épületek energetikai és technológiai megújulása területén (proptech) a 

foglalkoztatással kapcsolatos változásokra való felkészülés szempontjából, a 

foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzése érdekében” című pályázati projekt keretében 

lehetőség van ingyenesen, támogatási forrásból megvalósuló képzéseken történő 

részvételre, melyre szeretettel meghívjuk, és amelyek rövid leírását jelen tájékoztatóban 

küldjük meg Önöknek.  

  

Képzés 2: 

SSzzaakkmmaaii  ddiiggiittáálliiss  iissmmeerreetteekk,,  kküüllöönnööss  tteekkiinntteetttteell  aazz  aajjáánnllaatt  kkéésszzííttééssii  

ddiiggiittáálliiss  aallaappiissmmeerreetteekkrree,,  aazz  ééppííttőőiippaarrii  mmiikkrroo--,,  kkiiss--  ééss  

kköözzééppvváállllaallkkoozzáássookk  mmuunnkkaahhaattéékkoonnyyssáággáánnaakk  nnöövveelléésséérree  

((AAjjáánnllaattttéétteellii  mmoodduull))  
 

Képzés ütemezése: 3 képzési nap  

Képzés formája: tantermi képzés 

Képzés helyszíne: Hotel Fit Hévíz, 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 76. 

Képzés tervezett időpontja: 2021.06.22. - 2021.06.24. (kedd-szerda-csütörtök) 

  

MMiirrőőll  sszzóóll??  
 Az ügyfelek és hatóságok egyre aprólékosabb ajánlatot szeretnének kapni a vállalkozóktól.  

 A vállalkozók szeretnének egyértelmű keretet szabni annak, hogy mit és mennyiért szolgáltatnak.  

 A folyamatos üzlet érdekében a futó munkák mellett kell időt lopva felmérni, tervezni, kalkulálni 
és végül ajánlati formába öntve kell kötelezettséget vállalni. Ez egy nagyon összetett feladat, amin 
múlnak a bevételek és kiadások, a leterheltségek, és végeredményben a nyereség is. 

Számtalan digitális eszköz és szolgáltatás jelent meg a piacon, amelyek azt ígérik, hogy velük könnyebb 

ez a feladat. A nagyobb projektek az összehasonlíthatóság érdekében bonyolult adatformátumok 

kitöltésére kényszerítik a kivitelezőket. Itt nem nagyon lehet tévedni, de vannak olyan eszközök, 

amelyek a segítségünkre lehetnek. Ezeket gyűjtöttük össze, hogy három nap alatt átfogó képet adjunk 

a lehetőségekről. 

KKiinneekk  sszzóóll??  
 Azoknak a kivitelezőknek, akiknek rendszeresen ajánlatot kell tenniük. 

 Akik azért felelnek, hogy egy ajánlattétel során világosan definiálva legyenek az ügyfelek igényei, 
az ezeket kielégítő műszaki megoldás és az ehhez igénybe vett anyagok és szolgáltatások 
ellenértéke. 

 Akik meg akarják érteni az elektronikus ajánlattétel folyamatát és eszközeit. 
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MMii  aa  ccéélljjaa??  
 Az ajánlat tartalmi és formai elkészítését segítő digitális eszközök megismerése. 

 Gyakorlati tapasztalatok szerzése az eszközök használatában. 

 Egyértelműbb ajánlatok készítése kevesebb idő alatt. 

 
 

A pályázati forrás fedezi a képzések időtartamára vonatkozó 

szállás költségét, valamint a képzési órák alatti ellátást (kivéve a 

vacsorát) is. 

Az ezeken felüli minden egyéb fogyasztás, illetve szolgáltatás már a résztvevő költsége. 

(pl. vacsora, parkolás, stb.) 

 

A képzésen való részvételhez jelentkezni szükséges, melyhez az online Jelentkezési 

lap linkjét, a képzői általános adatkezelési- és adatszolgáltatási nyilatkozatot jelen meghívó 

mellékleteként megküldjük. 

 

A képzésbe való bekapcsolódás feltételeként fontos kiemelni, hogy építőipari 

munkakörben szerzett gyakorlat (pl. munkáltatói igazolás, vagy vállalkozói 

tevékenység) igazolása szükséges a felnőttképzési szerződés megkötésekor. 

 

  

KKéérrjjüükk,,  hhooggyy  hhaa  sszzeerreettnnee  rréésszztt  vveennnnii  aa  pprroojjeekktt  kkeerreettéébbeenn  

mmeeggvvaallóóssuullóó  kkééppzzéésseenn,,  ttööllttssee  kkii  aazz  oonnlliinnee  JJeelleennttkkeezzééssii  űűrrllaappoott  

22002211..  jjúúnniiuuss  1188--aa,,  ppéénntteekkii  nnaappiigg.. 
  

 


