
Tisztelt Vállalkozás! 

Szíves figyelmébe ajánljuk a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara felhívását, melyről részletesen 
tájékozódhat az alábbi híranyagban. 

 

 
 

 

When 
Dec 19, 2022 
(5:00 PM - 6:30 PM) 
(GMT+1) 

 

 

Register 

  

 

 

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara által életre hívott és a WFA Alapítvány támogatásával 
megvalósuló Diákmentor Program Zárórendezvényére  2022. december 19. hétfő 17 
órától kerül sor a Felczak-műhely sorozat részeként. 
A programról, melynek része többek között a fiatalok elméleti és gyakorlati tudásának 
bővítése, webinárium-sorozat a lengyel piaci aktualitásokról, a munkaerőpiac, az e-
kereskedelem, vagy például a beruházási környezet és a digitalizáció témakörében, valamint 
amelynek keretében a diákok lengyelországi tanulmányúton keretében több vállalatot is 
meglátogathattak, Wisniewski Anna a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara ügyvezető 
igazgatója és Deák Gábor a WFA felügyelőbizottságának elnöke, Benkő Krisztina BPiON HR 
Managere és több programban résztvevő diák fognak beszélgetni. 
 
Várjuk jelentkezését! Üdvözlettel, 
Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara 
A regisztrációt követően megküldjük Önnek a rendezvény online elérhetőségének linkjét. 
 
The Closing Event of the Student Mentor Program launched by the Polish-Hungarian Chamber 
of Commerce and implemented with the financial support of the WFA Foundation will take 
place on Monday, December 19, 2022 from 5 p.m. as part of the Felczak workshop series. 
 

https://plhucc.glueup.com/event/di%c3%a1kmentor-program-z%c3%a1r%c3%b3rendezv%c3%a9ny-felczak-m%c5%b1hely-16-online-event-68568/


About the program, which includes, among other things, expanding the theoretical and 
practical knowledge of students on Polish-Hungarian business relations, a series of webinars 
on current events in the Polish market, the labor market, e-commerce, or, for example, the 
investment environment and digitalization, and in the framework of which the students took 
part in a study tour to Poland and were welcome by member companies of the Polish-
Hungarian Chamber of Commerce, Anna Wisniewski, Executive Director of the Polish-
Hungarian Chamber of Commerce and Gábor Deák, Chairman of the WFA Supervisory Board, 
BPiON HR Manager Krisztina Benkő and several students participating in the program will 
have an interesting discussion. 

We look forward to welcoming you! Kind regards, 
Polish-Hungarian Chamber of Commerce 

After registering, you will receive a separate e-mail with your individual link to the 
webinar. 

Speakers 

Krisztina Benko 
Regional HR 

Director of Bpion 

Gabor Deak 
Supervisory Board 
President at WFA 

Anna Wisniewski dr 
General Director of Polish-

Hungarian Chamber of 
Commerce 

Organizer 


