
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
w Kieleckim Parku Technologicznym

Warsztaty, webinary, panel dyskusyjny to propozycje, jakie przygotował 
Kielecki Park Technologiczny w ramach 15. Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości, który rozpoczyna się już 14 listopada.  

W ramach ŚTP 2022 Kielecki Park Technologiczny zaprasza do udziału
w wielu wydarzeniach, które są organizowane zarówno w formie zdalnej,
jak i w siedzibie KPT.

Wydarzenie poprowadzi Ewa Bujak
– ekspert w zakresie komunikacji społecznej, 
komunikacji kryzysowej, employer branding
i Public Relations. 

webinar online
14 listopada 2022 godz. 10:00-11:00

Miejce: online

Wstęp wolny
Rejestracja: https://jak-zbudowac-zaufanie-do-marki-tp2022-t-i.konfeo.com

Jak zbudować zaufanie do marki?
Public Relations dla małych i średnich przedsiębiorstw 



Wydarzenie poprowadzi Bartosz Paczyński
- przedsiębiorca i doradca marketingowy fi rm
z Polski, USA i Francji. Trener marketingu
i sprzedaży. Założyciel Akademii Przedsiębiorczości. 
Właściciel agencji Content Hero.

W trakcie panelu gościć będą doświadczeni przedsiębiorcy oraz startupy.
Przedsiębiorcy podzielą się swoim doświadczeniem na temat różnego oblicza prowadzenia
biznesu, szans, wyzwań oraz zagrożeń. Spotkanie kierowane jest do wszystkich zainteresow-
anych prowadzeniem biznesu, młodych przedsiębiorczych osób, studentów oraz innych
przedsiębiorców, którzy chcieliby podzielić się swoimi spostrzeżeniami nt. jego prowadzenia.

webinar online
16 listopada 2022 godz. 10:00-11:00

panel dyskusyjny
17 listopada 2022 godz. 10:00-14:00

Miejce: online

Wstęp wolny
Rejestracja: https://10-powodow-dla-ktorych-warto-byc-na-linkedin-tp2022-t-i.konfeo.com

10 powodów, dla których każdy przedsiębiorca
powinien działać na LinkedIn

Różne oblicza i doświadczenia w prowadzeniu biznesu. 
Szanse i zagrożenia w obecnych czasach.

Wydarzenie poprowadzi - Mateusz Wójcik
- specjalista ds. rynku chińskiego, mieszkający
w Chinach nieprzerwanie od 2009 roku, 
pochodzący z Kielc. Posiada praktyczne 
doświadczenie w rozwijaniu działalności
biznesowej zagranicznych przedsiębiorstw w ChRL.

webinar online
15 listopada 2022 godz. 10:00-11:00

Miejce: online

Wstęp wolny
Rejestracja:  https://strategia-znalezienie-partnera-biznesowego-w-chinach-tp2022-t-i.konfeo.com

Strategia na znalezienie odpowiedniego partnera
biznesowego w Chinach 



- 10:00 - rozpoczęcie
- 10:25 - Czy prowadzenie biznesu jest wyzwaniem? - prelekcja
- 11:20 - Różne oblicza i doświadczenia w prowadzeniu biznesu.
               Szanse i zagrożenia w obecnych czasach
                  - panel dyskusyjny, w którym wezmą udział:

Łukasz Dziedzic - prezes fi rmy EkoEnergia Polska
Karol Wątrobiński - radca prawny, wspólnik w kancelarii WN Legal Wątrobiński Nartowski
Miroslav Draganov - CEO w fi rmie Widnet Solutions
Mateusz Pawlik - właściciel fi rmy Cabiomede
Patrycja Biernacka - prezes fi rmy Design Form Studio
Fabian Grudzień - prezes spółki Fitness Fighters
Aleksandra Sikora, Karolina Dobrowolska - właścicielki Ferment Neobistro
Waldemar Cichacz - prezes spółki Altar
Grzegorz Kowalski - prezes fi rmy MAC Edukacja
Tomasz Rybka - prezes fi rmy CreoConcept
Jarosław Urban - wiceprezes fi rmy VIVE Group

- 13:15 - Power Speech - Jak podejmować dobre decyzje w trudnych momentach?
Karol Bielecki, były piłkarz ręczny drużyny VIVE, prezes fi rmy IML Quest
- 14:00 - zakończenie wydarzenia

Miejsce: Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6,
                  budynek ORANGE, sala Dolina Krzemowa

Wstęp wolny

Rejestracja: https://rozne-oblicza-i-doswiadczenia-w-prowadzeniu-biznesu-tp2022-t.konfeo.com 

Partnerem Panelu Dyskusyjnego jest Miejski Urząd Pracy w Kielcach. 

Harmonogram wydarzenia:


