
 

 

 
PROGRAM 

„Spotkania z przedsiębiorczością” 
 

16 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK 
Ogłoszenie zasad udziału w konkursie  „Przedsiębiorcza Akcja Filmowa” oraz Biznesowej Grze Edukacyjnej 

ZYSK. Regulamin konkursu zostanie umieszczony na stronie internetowej www.arp.gda.pl  

 

17 LISTOPADA, WTOREK  
Miejsce: Gdaosk, ul. Piwna 36/39, sala szkoleniowa w siedzibie ARP  

Godzina: 14:00-18:00 

Bezpłatne seminaria informacyjne dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności 

gospodarczej. Podobne seminaria odbędą się w tym samym dniu  w pięciu innych miastach na Pomorzu: 

w Gdyni, Sopocie, Chojnicach, Dzierzgoniu i Słupsku.  

Program:  

- Proces zakładania działalności gospodarczej, 

- Możliwości pozyskania środków finansowych na założenie oraz rozwój firmy 

- Jak zamienid pomysł na miliony 

Eksperci prowadzący seminarium: pracownicy Agencji Rozwoju Pomorza specjalizujący się w tematach 

zakładania, Rozwoju i finansowania działalności gospodarczej. 

 

18 LISTOPADA, ŚRODA 
Miejsce: Gdaosk, ul. Piwna 36/39, sala szkoleniowa w siedzibie ARP  

Godzina: 14:00 

„Biznes szminką pisany, czyli przedsiębiorczośd po babsku”. Spotkanie z kobietami, dla kobiet i o 

kobietach w biznesie, na które zapraszamy w szczególności Panie planujące otwarcie własnej firmy oraz 

te, które mają już doświadczenie w biznesie. Podczas dyskusji zaproszone bizneswoman odpowiedzą m.in. 

na pytania: Czy kobiecośd jest atutem w interesach? Jakie cechy, przekonania i wartości doprowadziły je 

tam gdzie są teraz? Czy można pogodzid karierę z udanym życiem osobistym? Czy współpraca z 

mężczyznami na polu zawodowym może stanowid problem?  

Moderator spotkania: Katarzyna Matuszak, ARP SA. 

Zaproszeni goście: kobiety – właścicielki firm, menedżerki, osoby aktywne zawodowe, które podzielą się 

swoją receptą na sukces 

 

19 LISTOPADA, CZWARTEK 
Miejsce: Gdaosk, ul. Piwna 36/39, sala szkoleniowa w siedzibie ARP 

Godzina: 14:00-18:00 

Bezpłatne warsztaty szkoleniowe  zawierające zagadnienia z autoprezentacji, zarządzania czasem, 

umiejętności menadżerskich i negocjacji w praktyce. 

Eksperci prowadzący warsztaty: 

Sylwia Dymnicka – psycholog, trener z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w prowadzenia 

szkoleo z zakresu rozwoju osobistego, doradca zawodowy 

Monika Hinc – socjolog, trener z doświadczeniem w  prowadzeniu szkoleo m.in. dla organizacji 

pozarządowych 

Marek Niezgoda – licencjonowany trener – wykładowca, specjalista w dziedzinie technik sprzedaży, 

prowadzenia negocjacji 

Sabina Szuta – pedagog, trener – wykładowca z wieloletnim doświadczeniem, kierownik Akademii 

Edukacji Regionalnej, trener wewnętrzny ARP  

 
Szczegółowe informacje na stronie organizatora www.arp.gda.pl 

 

http://www.arp.gda.pl/

