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Glósz és Társa SYSTEM

Miért érdemes
cégcsoportunkkal
együttműködnie?
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Glósz és Társa SYSTEM 
partnervállalkozások 

design: Dáva Iván/Glósz és Társa Kft.
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3. oldalwww.glosz.hu

Vállalati pénzügyi tanácsadási szolgáltatások:  
Glósz és Társa Profitcentrum Kft.
Vállalati innovációmenedzsment szolgáltatások:  
Glósz és Társa Kft. 
Iparjogvédelmi képviselet és szolgáltatások:  
Kiss János József egyéni szabadalmi ügyvivő
Innovációmenedzsment oktatás:  
Glósz és Társa Kft. I.M.A. Innovációmenedzsment Akadémia 

A Glósz és Társa SYSTEM partnervállalkozások két és félévtizede  
létrehozott együttműködése a magyar piacon működő  
vállalkozások hatékony kiszolgálásáért négy szakmai területen:



Miért érdemes
bennünket választania?
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Mert több mint 25 év tapasztalata áll mögöttünk:
l	Csoportunkat két és félévtizedes múlttal rendelkező tanácsadó vállalkozás alapította. 
l	1500 állandó ügyfelünk van országszerte a gazdaság meghatározó szektoraiban
l	Ügyfeleink 60 %-ban a feldolgozóiparban, 20 %-ban a mezőgazdaságban 
 és az élelmiszeriparban, 10 %-ban az informatikai szektorban, 
 10 %-ban a kereskedelemben és a szolgáltató szektorban vállalkoznak.
l	Nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakértői csapatunk és hátterünk van.
 
Mert a célnak megfelelő tudásunk és kompetenciáink vannak:  
l	Összefogjuk a vállalati pénzügyi, az innovációmenedzsment, és az iparjogvédelmi 
 tanácsadási szolgáltatásokat. 
l	Biztosítani tudjuk a fejlesztési igényeihez optimális pénzügyi források megszerzését.
l	Kiemelkedő tapasztalatunk van a vállalati innovációs projektek megvalósításában, 
 a szellemi alkotások üzleti felhasználásához szükséges feltételek biztosításában.

Mert megfelelő helyismerettel és szakmai kapcsolati tőkével rendelkezünk:  
l	Ismerjük a helyi jogszabályokat és a közigazgatási szereplőket, a helyi finanszírozási  
 piacot, a kereskedelmi bankoktól a kockázati tőketársaságokig. 
l	Ismerjük a helyi kutatás-fejlesztési profit és non-profit szolgáltatókat és intézményeket.  
l	Szakértői hátterünk és szakmai partneri körünk van az ország egész területén.



Mivel bízhat meg bennünket? 
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 1. Vállalati pénzügyi tanácsadási szolgáltatások

  Milyen szolgáltatásokat kínálunk a pénzügyi tanácsadás  
  részeként a vállalatok pályázati és hitelfelvételi 
  folyamatához kapcsolódóan?

1. lépés:  Forrástervezés (Az üzleti célnak megfelelő pénzügyi forrás és finanszírozó felkutatása)
2. lépés:  Üzleti tervezés (A beruházások/fejlesztések és a pénzügyi terhek modellezése)
3. lépés:  Pályázatok lebonyolítása (A pályázatírás és a pályázati folyamat lebonyolítása)
4. lépés:  Hitelfelvétel lebonyolítása (A kereskedelmi bankok versenyeztetése)
5. lépés:  Projektmenedzsment (A támogatások lehívásának és elszámolásának lebonyolítása)
6. lépés:  Helyszíni képviselet (Az ellenőrzések hatékony lebonyolításának támogatása)
7. lépés:  Mérlegmenedzsment tanácsadás (A hitelképesség kialakításához és megőrzéséhez)
8. lépés:  Kontrolling tanácsadás (A jövedelmezőség és a hatékonyság ellenőrzéséhez)



Mivel bízhat meg bennünket? 



Több mint 25 év értékteremtő tapasztalata a gyakorlatban
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 2. Innovációmenedzsment szolgáltatások

  Milyen szolgáltatásokat kínálunk  
  a vállalati kutatás-fejlesztési és 
  innovációs projektek megvalósításához kapcsolódóan?

1. lépés:  Stratégiai tervezés (A céloknak megfelelő KFI* projektek azonosítása)
2. lépés:  Projektgenerálás (A KFI projektek részletes tervezése és kidolgozása)
3. lépés:  Kutatás-fejlesztési minősítés (A KF* projektek tanúsítása)
4. lépés:  Iparjogvédelmi eljárások lefolytatása (Újdonság és jogtisztaság vizsgálata) 
5. lépés:  Kommunikáció (A marketing alapjainak kiakitása) 
6. lépés:  Finanszírozás megteremtése (Kedvezményes külső források bevonása)
7. lépés:  Projektmenedzsment (A KFI projekt szakszerű lebonyolításának támogatása)
8. lépés:  Szellemi alkotás materializálása (A KFI eredmény dokumentálása)
9. lépés:  Szellemi alkotás vagyonértékelése (A hasznosítás gazdasági jellegű előkészítése)
10. lépés:  Iparjogvédelmi szerződések, bejelentések (A hasznosítás jogi jellegű előkészítése)
11. lépés:  Adókedvezmények érvényesítése (Szakszerű lebonyolítás támogatása)
12. lépés:  Megtérülés elemezése (A hasznosítás gazdaságosságának elemzése)



Mivel bízhat meg bennünket? 
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 3. Iparjogvédelmi szolgáltatások 

  Milyen szolgáltatásokat kínálunk az iparjogvédelem részeként 
  a szellemi alkotások megvalósítási és üzleti hasznosítási 
  folyamatához kapcsolódóan?

1. lépés:  Stratégiai tervezés (Az üzleti céloknak megfelelő jogi oltalom megtervezése)
2. lépés:  Szellemi alkotás auditálása (A dokumentációk megfelelősségének megállapítása)
3. lépés:  Iparjogvédelmi bejelentések elkészítése (A magyar, nemzetközi oltalom elindítása)
4. lépés:  Iparjogvédelmi eljárások lefolytatása (A magyar és a külföldi hivatalok előtti képviselet)
5. lépés:  Szellemi alkotások vagyonértékelése (A szellemi alkotás piaci értékének megállapítása)
6. lépés:  Ipar- és szerzői jogi tárgyú szerződések elkészítése (A hasznosítás előkészítése)
7. lépés:  Jogi képviselet és konzultáció (A szellemi alkotások hasznosításának jogi támogatása)
8. lépés:  Ipar- és szerzői jogi szakértői tevékenység (A szellemi alkotások jogi kérdéseiben)
9. lépés:  Iparjogvédelmi pályázatok elkészítése (Az iparjogvédelmi eljárások támogatásához)
10. lépés:  Szabályzatok elkészítése (A szellemi vagyon szakszerű kezeléséhez)

 Részletes információk: Kiss János József egyéni szabadalmi ügyvivő, www.kjj.hu



Mivel bízhat meg bennünket? 
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 4. Innovációmenedzsment oktatás

  I.M.A. Innovációmenedzsment Akadémia (alapítva 2016) Gyakorlatorientált 
  tanfolyamok szervezése vállalatok részére, a vállalati kutatás-fejlesztési 
  és innovációs projektek hatékony megvalósításához, az alábbi területeken:

1. modul:  Stratégiai tervezés (A céloknak megfelelő KFI projektek kiválasztásához)
2. modul:  Kutatás-fejlesztési projektmenedzsment (A KFI projektek hatékony felállításához) 
3. modul:  Kutatás-fejlesztés számviteli vonatkozásai (A KFI projektek pontos nyilvántartásához)
4. modul:  Kutatás-fejlesztés adózási vonatkozásai (A magyar adókedvezmények érvényesítéséhez)
5. modul:  Iparjogvédelmi és szerzői jogi alapismeretek (A KFI tevékenység jogi támogatásához)
  
 A tanfolyamok fő jellemzői: 
 1. Moduláris szerkezetben, kiscsoportos formában kerülnek lebonyolításra
 2. Gyakran kihelyezett vállalati oktatási programként kerülnek megvalósításra
 3. Felnőttképzési rendszerben engedélyezett szakmai tanfolyamként is igénybe vehetők
 4.  A tanfolyamok tartalma részben a vállalati igénynek megfelelően alakítható



Elérhetőségeink, 
információval szolgálnak:
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Glósz Andrea ügyvezető (e-mail: glosz.andrea@glosz.hu) 
Kiss János József (e-mail: kiss.janos.jozsef@glosz.hu)

Glósz és Társa Kft.
Székhely: 1051 Budapest V., Arany János utca 15. III. 5.
Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 484.
Telefon: +36-(1)-302-44-43
E-mail: glosz@glosz.hu

Vállalati pénzügyi tanácsadás: www.glosz.hu
Kutatás-fejlesztési és innovációs tanácsadás: glosz.eu
Iparjogvédelem: www.kjj.hu
Innovációs oktatás: www.innovacio-menedzsment.hu
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