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„Moc networkingu i esencja sukcesji”
ZAPROSZENIE
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie wraz z NEST Bank I Oddział w Olsztynie ul.
Kościuszki 87 oraz Olsztyńską Grupą Wspierania Biznesu we współpracy z Olsztyńskim Parkiem
Naukowo-Technologicznym zapraszają właścicieli małych i średnich firm, w tym firm rodzinnych, osoby
prowadzące działalność jednoosobową gospodarczą i wszystkie osoby, które myślą o założeniu i rozwoju swojego
biznesu, na największą w regionie Warmii i Mazur konferencję
1. „Moc networkingu i esencja sukcesji”
Spotykamy się 05 października 2017r. o godz. 9:30!
W budynku konferencyjnym OPNT (BK OPNT), ul. Trylińskiego 2, Olsztyn.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez zakup biletu na stronie https://ogwbkonferencja.evenea.pl

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do wcześniejszych spotkań w ramach Akademii i Umiejętności Ekonomicznych i
Finansowych PTE niniejszym mamy przyjemność ponownie zaprosić Państwa na interesujące spotkanie.
Tym razem organizujemy je wspólnie z NEST Bankiem i Olsztyńską Grupą Wspierania Biznesu. Spotkanie
tradycyjnie wspiera Olsztyński Park Naukowo-Technlogiczny, w którego salach spotkanie się odbędzie.
Konferencja poświęcona jest networkingowi – nowej i coraz bardziej popularnej technice pozyskiwania
rynku i powiększania swojej sprzedaży. Dowiemy się jak wykorzystać tę technikę dzięki członkom Grupy,
którzy osobiście będą nas uczyć nowej techniki.

Drugim tematem jest coraz ważniejsze zagadnienie sukcesji – przekazywania firmy młodszym
menedżerom tak, aby przekazanie to zaowocowało dalszym wzrostem obrotów i pozycji rynkowej
przedsiębiorstwa. Temat ten staje się coraz ważniejszy także w całej Unii Europejskiej, co powoduje że
zagadnienie to będziemy poznawać w tym samym czasie, co menedżerowie Niemiec, Francji i
pozostałych krajów Unii.
Specjalnego gościa, wiodącego polskiego eksperta w dziedzinie sukcesji w firmach rodzinnych, zaprosił
NEST Bank.

PTE tradycyjnie zaprezentuje ekonomiczne uwarunkowania rozwoju firm rodzinnych i problemu sukcesji
w Polsce.
Obecność i zakup biletu należy potwierdzić poprzez Portal EVENEA: https://ogwbkonferencja.evenea.pl

Z poważaniem,
Jerzy Kawa
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