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Az EFIKOT általános leírása
Az Erdélyi Fiatal Közgazdászok és Vállalkozók Találkozója Erdély legnagyobb magyar
nyelvű közgazdász konferenciája, amelyet évente megszervez a RIF. A rendezvény helyszíne
és tematikája évről évre változik új perspektívákat és fejlődési lehetőséget kínálva a fiatal
vállalkozóknak, valamint szakmabelieknek.
Az EFIKOT célja, hogy lendületet, inspirációt és új nézőpontot adjon azoknak a fiataloknak,
akik itthon szeretnének saját vállalkozást indítani. Olyan tapasztalt előadókkal találkozhatunk
a konferencia során, akik rendelkeznek a megfelelő gyakorlati tudással és mindezt tovább
adják a résztvevőknek, amellyel megoldást találhatnak az új kihívásokra.
Az esemény fő témájához kapcsolódóan plenáris előadásokat hallhatnak a résztvevők,
valamint ennek mélyebb boncolgatására szekció előadásokra és kerekasztal beszélgetésekre
kerül sor. Az EFIKOT remek lehetőséget biztosít a kapcsolatépítésre, az üzleti tapasztalatok
megosztására, illetve különböző nézőpontokat ad a résztvevőknek.

Az EFIKOT története során nagyon sok neves előadásnak és szakembernek adott helyet,
fontos szerepet játszva az erdélyi fiatal közgazdász és vállalkozói réteg nevelésében,
képzésében, kapcsolatainak építésében.
Az elmúlt években a konferencián hallhattunk a zöld gazdaságról, lehetőségekről egy helyi
vállalkozás elindításához, személyes pénzügyekről, vállalkozói sikertörténetekről, a jó
marketing gyakorlatba ültetéséről, a reklámról illetve számos aktuális témáról, amellyel
találkozhatnak a közgazdászok és az induló vállalkozók.

XVII. EFIKOT központi témája
Ebben az évben Marosvásárhely ad otthont a XVII. Erdélyi Fiatal Közgazdászok és
Vállalkozók Találkozójának, április 6-8. között itt találkoznak Erdély fejlődni vágyó fiatal
vállalkozói és közgazdászai. Az esemény idén az E-volution nevet kapta, mert a folyamatos
innováció során az okos eszközök mindennapi szerepet kapnak a cégek életében.
A rendezvény központi témája a digitalizáció, valamint a modern technológiák hatása a
vállalkozásokra. Napjainkban a fejlődő technológiák kihívás elé állítják a vállalkozókat, ezért
az esemény néhány nézőpontot, javaslatot és ötletet ad, hogy ezeket kihasználva fejlődjenek a
vállalkozások. Az „okos” eszközök elterjedésével megjelent a mindennapi szóhasználatban
az IoT (Internet of Things), amely hallatán mindenkinek más jut az eszébe. Láthatunk számos
példát, ahogyan az innovatív cégek már elkezdték alkalmazni ezeket a „smart”
technológiákat. Ilyen megoldásokkal találkozhatunk az autóiparban, a mezőgazdaságban, a
légitársaságoknál, az élelmiszeriparban, de a mindennapi élethelyzetekben is jelen vannak
ezek technológiák, amikor egy „okos” óra ébreszt, telefonunkon követhetjük a házunk
biztonsági rendszerét vagy egy szoftver megkeresi számunkra az üres parkolóhelyet a
környéken.
A konferencián szó lesz arról, hogy milyen trendek járulnak hozzá egy új ipari forradalom
kialakulásához és hogyan kell a cégeknek felkészülniük ezekre a változásokra. Továbbá arról
is, hogy milyen marketing és HR kihívásokkal találkozhatunk a közeljövőben. Az előadások
keretén belül olyan marketing eszközökkel találkozhatunk, amelyek segítségével még

pontosabban eljuttathatjuk üzeneteinket a célközönségnek. A rendezvényen egy tisztább
képet kaphatunk munkaerőpiac és a HR szakma változásairól.
A rendezvény céljai közt szerepel, hogy támogassa azokat a fiatalokat, akik a jövőben
vállalkozni szeretnének, ezért a vállalkozz sikeresen 30 alatt szekció keretén belül olyan
vállalkozók tapasztalataiból tanulhatnak, akik már fiatalon bekerültek az üzleti életbe.

Kedves partner, tisztelt támogató!
A rendezvényünk fennmaradásában és sikerességében az ön segítsége kulcsfontosságú. Több
fiatal diáknak, vállalkozónak adunk bátorítást, tudást, kapcsolatokat, hogy céljaikat
megvalósíthassák. Ezért szervezzük meg minden évben az EFIKOT-ot.
Számunkra az önök érdekei, elvárásai is kiemelt fontosságúak. Igyekszünk minden
kérésüknek eleget tenni és közösen együttműködve kiválasztani azokat a csatornákat ahol
cégüket és annak logóját meghirdetjük, reklámozzuk.
Köszönjük szépen támogatásukat, segítségüket és hozzájárulásukat eseményünk sikeréhez!
Tisztelettel,
Az EFIKOT szervező csapata
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