
ZAPROSZENIE

Zaprasza BANK ZACHODNI WBK i FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH POLFUND.

.

 
Temat konferencji

ŚWIATOWE RYNKI SZEROKO OTWARTE DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

PROGRAM WARSZTATÓW:  

 9.30  – 10.00         Rejestracja Gości (kawa powitalna + ciastka)

10.00 – 10.05         Powitanie Gości przez Gospodarza 

10.05 – 10.20         Znaczenie MSP w handlu zagranicznym – Agnieszka Decewicz - Ekonomista

                                 Banku Zachodniego WBK

10.20 – 11.20         Jak wejść na rynki zagraniczne – Olaf Osica - Menedżer i konsultant z kilkunastoletnim

                                 doświadczeniem pracy na styku instytucji publicznych i sektora think-tanków w zakresie

                                 wywiadu strategicznego

11.20 – 11.40          Dlaczego Wielka Brytania jest atrakcyjnym rynkiem dla przedsiębiorców? -  przedstawiciel

                                 Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce

11.40 – 12.20         Jak skutecznie pokonywać bariery związane z wchodzeniem na rynki międzynarodowe - 

                     specjaliści Banki Zachodzniego WBK oraz Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND

12.20 – 13.00         Lunch

13.00 – 14.00         Rynki zagraniczne w praktyce – Piotr Nowakowski – Prezes firmy NOVOL Sp. z o.o.

14.00 – 15.00         Gość specjalny – Mateusz Borek – dziennikarz sportowy

15.00 – 15.20         Wykorzystanie możliwości nowoczesnych technologii i Internetu w bieżącej działalności

                                 firmy – specjalista z firmy Ipresso Marketing Automation

15.20                       Pożegnanie Gości

Zaproszenie do udziału w warsztatach
kierujemy do kadry zarządzającej firmami,
a w szczególności do:

• właścicieli

• prezesów i członków zarządu

• dyrektorów zarządzających

• dyrektorów i kierowników finansowych

• kontrolerów finansowych

• głównych księgowych

• księgowych  

Zarejestruj się na stronie akademia-przedsiebiorcy.pl    infolinia    22 267 39 98

PRZYJDŹ DO NAS A DOWIESZ SIĘ:

Jak wykorzystać szanse biznesowe i zwiększyć swoją konkurencyjność dzięki możliwościom jakie dają rynki zagraniczne.

Jak bez barier podbić rynki międzynarodowe.

Jak Internet i nowoczesne technologie mogą stać się motorem napędzającym rozwój firmy.

 

17 maja 2016 r. godzina 09:30
Hotel Luxor, aleja Warszawska 175a, 20-824 Lublin
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Prezydent Miasta Lublin Starosta Lubelski

Patron:

Akademia Przedsiębiorcy to: 

Cykl bezpłatnych warsztatów organizowanych w 50 miastach Polski. 
Odbywający się w dwóch turach, wiosną i jesienią, ogólnopolski 
program motywacyjno-edukacyjny skierowany do przedsiębiorców.
 
Celem tegorocznej edycji jest:

- omówienie sposobów wejścia na rynki zagraniczne
- pokazanie metod pokonywania barier związanych z wchodzeniem
  na rynki międzynarodowe
- zapoznanie się z możliwościami finansowania firm rozwijających
  działalność w Polsce i zagranicą.
- przybliżenie jak Internet i nowoczesne

  technologie pozwalają osiągnąć przewagi konkurencyjne.


