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FBN-I kilátások

-Megújul az FBN-I arculata, kap egy kis 
ráncfelvarrást, hogy jobban illeszkedjen a 
mai trendekhez


-Megújul a honlap és az eXchange 
platform is


-APP létrehozása folyamatban, funkciók 
még tervezés alatt


-Az arculattal együtt az FBN-I 
újragondolta a küldetését és a céljait. Az 
újragondolt küldetésbe  az eddigieken 
felül bekerült a fenntartható jövő 
kialakítása, mint cél:  
“To enable business families to thrive 
and transform across generations to 
build a sustainable future”.



FBN-I NxG teams
1. csoport: NxG POLARIS 

- A NxG Polaris csapat célja, hogy a Polaris fenntarthatósági üzenetét jobban eljuttassa a NxG-ekhez, hiszen ők a változás katalizátorai. Ehhez az 
egyik eszköz a Polaris Játék, amit már magyarra is lefordítottunk, de minden nyelven elérhető lesz. Eddig 750-et játszották már (nem csak NxG-
ek). A cél, hogy minden NxG kitöltse. Ez az előszobája a Polaris Oxford Hatásvizsgálatnak, ami a cégek fenntarthatóságát méri. 


- A Polaris stratégiáját és a programot a Polaris Committee rakja össze, ezt támogatja a NxG Polaris csapat. 


2. csoport: PEER CIRLES 

- A régi NLC (New Leader Circles) csapat újrabrandelt változata, mert szerették volna kitágítani a csoportban résztvevőket nem csak az új vezetőkre 
fókuszálva.


- A Peer Circle célja viszont ugyanaz, 8-10 fős csoportokban indulhatnak beszélgetési körök (havercoaching tulajdonképpen) minden témában, ami 
felvetődik a családi vállalkozással kapcsolatban. Bárki elindíthatja. 


3. csoport: MEMBER ASSOCIATIONS / TAG SZERVEZETEK 

- 2019 szeptemberére el fog készülni egy Guidebook, ami az egyes tag egyesületeknek fog segíteni, hogy egységes legyen a megjelenés, a 
kommunikáció, a struktúra.


4. csoport: ENTREPRENEURSHIP / VÁLLALKOZÁS 
 

- Entrepreneurship Day szervezése: tavaly novemberben volt az első megszervezve Berlinben. Olyan NxG-eknek szól, akik a saját vállalkozásukat 

akarják elindítani, vagy már elindultak és tapasztalatokat szeretnének cserélni. Óriási sikere volt a programnak. Idén novemberben Milánóba kerül 
megrendezésre, de ez még nem hivatalos. 


- NxG Award: minden évben meghirdetik nemzetközileg a NxG Awardot, amire pályázat alapján lehet bekerülni. Idén is folytatják, már el is indult a 
pályázati időszak. 


5. csoport: INTERNSHIP / SZAKMAI GYAKORLATOK 

- Jelenleg 30 szakmai gyakorlat van feltöltve a nemzetközi felületre, bárki feltölthet ajánlatot, vagy jelentkezhet az Exchange platformon keresztül. A 
cél, hogy még több pozíció kerüljön fel, ezen fognak dolgozni. 


-



A Now Gen születése
 Now Gen: kb. 35-50 év közötti aktív családi vállalati vezetők, akik már nem érzik 
magukat next gennek, de még túl fiatalok, hogy senior genek legyenek. 

Now Leaders Senior Counsel

External 
executives

Non-family 
executives

Custodians Governors

Explorers New Leaders

Family career in and around the family 

https://fbnnxg.typeform.com/to/HN0aNeOSZD MEG TE IS A VÉLEMÉNYED: 

https://fbnnxg.typeform.com/to/HN0aNe?fbclid=IwAR23WwU2V78QVqX2PxfspSF3ZcwXUfcOnSHZZ1b25b2THczpgQMh7FWTnWk


FBN-I NxG Summit  
Recife, Brazília  

2019. április 27-30.

http://www.fbnsummit.org/2019/nxg-summit/en/ (password: Samba)

http://www.fbnsummit.org/2019/nxg-summit/en/?fbclid=IwAR08uT9jFkqm_uLPSEdaYB5hQOLqWTTHc84K_2SuHwXOu5UKhUnr8mSEd-k


FBN 30th Anniversary Cruise, 27-30 May 2019 
30th Annual Global Summit, 16-19 October 2019. Udaipur, 
India 
2019. őszén újra megrendezik az Entrepreneurship Day-t 
Milánóban 
Polaris Impact Forum legközelebb 2020-ban lesz, 
Budapest is esélyes helyszín

További programok



FBN CEE találkozó

Whatsupp vagy Viber 
csoport

NxG Blog indítása

Instagram oldal 
 NxG-ek bevonására

Mentor program 
indítása 

témakörönként

FBN-H Applikáció

Podcastok készítése


