
Tisztelt (volt) Tagjaink! Tisztelt (volt) és leendő Partnereink!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Menedzsment Intézet (MMI) Alapítványként
25 éve kezdte meg tevékenységét. Ebből az alkalomból egy jubileumi megemlékezést
tartunk. 

Az MMI 25. évi jubileumi megemlékezésével két célkitűzést fogalmaztunk meg:

• Lábnyomot hagyni az utókor számára, hogy volt egy ilyen „formáció”, mint az MMI.
A hazai vállalatok, vállalkozások versenyképességének fejlesztése érdekében vállalt
küldetésével, stratégiai szerepvállalásával a hazai menedzsment kultúra és gyakorlati 
színvonalának emelését célozta. A gyakorló vezetők fejlesztése területén fejtette ki
tevékenységét több, mint 20 éven át. 

• A jubileummal megalapozva, újratervezni és újraszervezni az INTÉZETET, amit
a korábbi küldetéssel, stratégiai szerepvállalással, tevékenységgel, de más szervezeti-

üzleti modellben, korszerű, az infokommunikációs eszköztárral felszerelve kívánjuk  

létrehozni, működtetni. Az eddigi főbb hangsúlyok nem változnak: versenyképesség,
piacgazdaság, EU-tagság, innováció, társaságirányítás-menedzsment. Ugyanakkor
a digitális  forradalom és az egyre komplexebb gazdasági és társadalmi kihívások
diktálta változásokhoz alkalmazkodnia kell a gazdaság és társadalom stratégiai 
irányítóinak,  vezetőinek. A nemzetközi és hazai társaság- és közösségirányítási 
irányelvek, modellek, gyakorlatok, kultúrák területén  kívánunk egy stratégiai szakmai 
bázis lenni a tudás-alapú gazdaság és társadalom fejlődés katalizátoraként.

A jubileumi program elemei: 
1. 2017. május 10-én és június 14-én megjelenő BOOM Magazinban 10-12 oldalas

Melléklet az MMI-Sztoriról
2. jubileumi  honlap (mmi.org.hu)
3. 2017. június 22-én vezetői fórum/konferencia és MMI Parti

Az MMI Sztorit bemutató két Mellékletben megszólalnak az MMI-t támogató, tevé-
kenységében aktívan részt vett korábbi kormánytagok, intézményi vezetők, az egykori
MMI tagok irányítói, vezetői, valamint az MMI együttműködő partnereinek képviselői.
A Jubileumi Vezetői Fórum résztvevői a Mellékletben megszólalók, az előadók és
vendégeik, valamint érdeklődő cégvezetők, vállalkozók, partnerszervezeteink képviselői
(tervezett létszám: 100-120 fő).
A Jubileumi MMI Parti egy kötetlen társasági rendezvény, amelyen a Jubileumi Vezetői
Fórumon részt vevők szűkebb köre, valamint meghívott vendégek vesznek részt (tervezett

létszám: 100-120 fő).

Az MMI jubileum méltó megünnepléséhez, korábbi tagjaink, partnereink bemutatása
és új partnereink megjelenítése céljából különféle hozzájárulási lehetőségeket szeretnénk
felajánlani. 

Kérje szponzorációs ajánlatunkat! Köszönettel: A SZERVEZŐK
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