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Bartus-Domahidy Ágnes okleveles
grafológus és írásszakértő

Oklevelét a budapesti Grafológiai Intézetben szerezte. A
személyiségjellemzők kézírásból történő célzott vizsgálatával végez
tanácsadást, többek között a karrierépítésben és a személyügyi
munkában (pályaalkalmasság, munkatárs- és vezetőkiválasztás, csapatépítés). Számos szakmai publikáció
szerzője, az elmúlt években több konferencián
is tartott előadást. Grafológiai
kutatásait a Medicina Könyvkiadó
jelentette meg 2008-ban.
Másik oklevelét az
Országos Írásszakértő
Intézetben szerezte.
Írásszakértőként kézeredetvizsgálatokkal (írásazonosítás), a
különféle szabadkézi és technikai
hamisítások megállapításával
foglalkozik. Tudományos
kutatómunkát végzett a begyakorolt
aláírás-hamisítások témakörében.

Dr. Gelléri Péter,
a Családi Vállalat Akadémia elnöke

A hazai családi vállalkozások témakörének atyja. Meghatározó
szerepet töltött be a nagy családi cégek tulajdonosi egyesületének
létrejöttében, kibontakozásában. A Családi Vállalat Akadémia
elnöke, ahol izgalmas kutatások mellett family business
szakértőképzés indul, s ahol konkrét
tanácsadási projektek folynak.
Korábban a BME-n tanszékvezető,
jelenleg a Corvinus Egyetemen és
az ELTE-n tanít.
Törekvéseinek
köszönhetően a family
business fontos tantárggyá
vált a közgazdász és
pszichológus hallgatók
számára. Diplomamunkák és
PhD-dolgozatok készülnek már
a témakörben. Számos interjú
és cikk készült vele az utódlási
dilemmákról az elmúlt években.
Néhány héten belül pedig elkészül a
témában írott könyve is, amely a legaktuálisabb utódlási problémák
megoldására keres érvényes válaszokat. Hat gyermek édesapja.

előadói

Horváth Balázs,
a Technet.hu főszerkesztője

Még az ezredforduló táján,
a Korridor.hu portálnál
kezdte meg újságírói
pályafutását.
Ekkor kezdett
specializálódni
a tech–mobil–
internet témákra,
ami a T3 Magazin
szerkesztése, majd
a Connect Magazin
főszerkesztése
alatt egyértelműen a
mobilitás felé tolódott.
A Connect után saját mobilos
lapot alapított (nonstop Mobil), és
ezzel került a számítástechnikai óriáskiadóhoz, az IDG-hez, ahol pár
év után felkérték a PC World főszerkesztésére.
A nyomtatott lapok világában tett kitérő után idén újra
visszakerült az online világba. Idén március eleje óta ugyanis
Magyarország legnagyobb látogatottságú technológai weboldala, a
Technet.hu főszerkesztője.

Lacfi Ági,
üzleti stílustanácsadó
Húszas éveiben manökenként
járta be a világot. Mindig is
a jó megjelenéshez kötődő
területeken dolgozott, majd
hét évvel ezelőtt kezdett el
kifejezetten stílustanácsadással
foglalkozni – magánügyfelek
és cégek részére egyaránt.
Kedvenc témája a férfi
öltözködés.
Négy éve specializálódott
az üzleti öltözködésre. Ezen
a területen hatványozottan
fontos a magabiztos, korrekt és
dinamikus megjelenés, hiszen
az öltözék „beszél rólunk”
– már a bemutatkozás előtti
pillanatokban. „Előadtam több
ismert cégnél, valamint a BKF-
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en, véleményemre kíváncsi volt néhány televíziós műsor, cikkeim
jelentek meg a Haszon magazinban, rendszeresen blogolok” –
mondja magáról. „Hiszem, hogy az öltözködés »nyelve« mindenki
számára elsajátítható, könnyen alkalmazható és messzemenően
megtérülő tudás.”

Mocsai Lajos, a férfi kézilabdaválogatott szövetségi kapitánya

A világ egyik legjobb – ha nem a legjobb – kézilabdaedzője, 58
éves. Már 32 évesen, 1986-ban világbajnoki ezüstérmet nyert a
magyar férfi válogatottal, majd két
évvel később olimpiai negyedik
helyig vezette a csapatot.
A kilencvenes évek első
felében a legerősebb
bajnokságban, a
német Bundesligában
kupagyőzelemig és
KEK második helyig
vitte a Lemgo csapatát.
1998-ban vette át a női
válogatott irányítását,
amelyet a nemzetközi
szövetség pontszámítása alapján
a világ legeredményesebb csapatává
tett. Hat év alatt Európa-bajnoki címet,
olimpiai és világbajnoki ezüstérmet szerzett a lányokkal.
Kilencen játszottak a világválogatottban az általa edzett
játékosok közül, kettőt pedig a világ legjobb játékosának
választották. 2007-től egészen mostanáig a Veszprém
kézilabdacsapatát vezette, amellyel sorozatban nyerte a bajnoki
címeket. 2010-ben a férfi válogatott irányítását is átvette, és a
csapatot kivezette a londoni olimpiára. Eredményeit az Európai
Kézilabda Szövetség már 2002-ben életműdíjjal ismerte el.
Edzői munkája mellett a Semmelweis Egyetem Testnevelési és

előadói

Sporttudományi Karának mestertanára és négygyermekes (három
lány, egy fiú) családapa. Tamás fia a férfi válogatott meghatározó
tagja.

Novák Éva, Novák Mariann és Novák
Tibor, a Nobilis Zrt. vezetői

Tradicionális családi vállalkozás a Nobilis Zrt. Novák Tibor
agrármérnök-közgazdász 1992-ben alapította a szárított alma és
meggy előállításával foglalkozó céget. Lányai már egyetemi éveik
alatt dolgozni kezdtek a vállalkozásban.
Mariann a kereskedelmi igazgató, ő alakítja a céges arculatot,
és hozzá futnak be a hazai és nemzetközi megkeresések. Ma már
15 európai országban, sőt Japánban, Dél-Koreában és Brazíliában is
megvásárolhatók a Nobilis termékei.
Éva okleveles élelmiszeripari mérnökként szerzett diplomát
a Szent István egyetemen. Diplomamunkája a csokoládés
almaszirmok kifejlesztéséről szólt. 2010-ben a Középeurópai Egyetem egyéves MBA képzését végezte el marketing
orientációval. A Nobilis Zrt-nél Éva felelős a termékfejlesztésért és a
minőségbiztosításért.

Dr. Németh Gabriella ügyvéd

A drnemethlaw.hu jogi portál tulajdonosa. 1996 óta a Budapesti Ügyvédi Kamara
bejegyzett tagja, és azóta segít a cégek és családok szerződéses és vagyonjogi
ügyeiben. 1997 óta kereskedelmi és 2005 óta EU-szakjogászként is tevékenykedik.
Ügyvédként mindig az adott cég vagy család számára legmegnyugtatóbb és
legbiztonságosabb pénzügyi és jogi megoldások megtalálását tartja szem előtt
– a konkrét kivitelezésben is közreműködik. Ügyvédi irodája hitvallása szerint
ma is úgy dolgozik, „hogy a jogszabályok közérthető, gyakorlatias és igényes
alkalmazását segítsük és terjesszük minden hozzánk forduló személy, gazdasági
társaság, egyéb szervezet és családi vállalkozás számára.”

