Zapraszamy serdecznie do uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych w związku z
Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości w Rzeszowie.
Na wszystkie wydarzenia obowiązuje rejestracja – dlatego prosimy o wcześniejszą
rejestrację.
Harmonogram wydarzeń:
16.11 (Poniedziałek)
„Podkarpacki Ekosystem Startupowy - perspektywy rozwoju”
Podczas konferencji rozmawiać będziemy nt. możliwości rozwoju lokalnego ekosystemu
startupowego, jego kluczowej roli w rozwijaniu potencjału młodych innowacyjnych firm oraz
możliwości współpracy na tej płaszczyźnie.
Konferencja rozpocznie się debatą z przedstawicielami administracji, firm oraz startupów a
tematem głównym będzie rozwój startupów na Podkarpaciu.
Następnie swoje wystąpienia będą mieć zaproszeni goście, którzy prezentować będą swoją
działalność oraz pomysły.
Konferencja jest świetnym miejscem do nawiązania kontaktów i integracji środowiska.
Serdecznie zapraszamy:
Rejestracja: http://startuprzeszow.evenea.pl - liczba miejsc ograniczona
Miejsce: Hotel Rzeszów – start godz. 11:00
17.11 (Wtorek)
godz. 15:30 - "Prawo dla startupów" - (szkolenie)
Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące kwestii prawnych w startupie.
Poruszać będziemy tematykę m.in.
 rodzajów umów w rozumieniu praw autorskich
 sposoby przenoszenia praw autorskich
 pola eksploatacji
 przestępstw związanych z prawami autorskimi

Rejestracja:
http://prawostartup.evenea.pl - liczba miejsc ograniczona
Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ul. Sucharskiego 2 – Sala RA21

"Własny Biznes - to proste, przyjdź i przekonaj się sam" (szkolenie)
Jesteś młody i kreatywny?
Chcesz poznać tajniki zakładania oraz prowadzenia biznesu?
Masz pomysł, ale nie masz kapitału?
Chcesz poznać przedsiębiorczych ludzi z Rzeszowa?
Przyjdź na warsztaty i przekonaj się sam jakie to proste.
Na warsztatach dowiesz się:
- jak znaleźć pomysł na biznes
- jak pozyskać finansowanie na swój pierwszy biznes
- jak zaprojektować model biznesowy oraz przeanalizować szanse na sukces twojego pomysłu
- jak otrzymać darmowe wsparcie ekspertów
Na praktycznej części warsztatów Twoim zadaniem będzie zaprojektowanie biznesu na
podstawie wybranego problemu. Nie będziesz jednak pracował sam, uczestnicy zostaną
podzieleni na grupy a ich zadaniem będzie wspólne opracowanie koncepcji.
TO ŚWIETNA OKAZJA, ABY POZNAĆ MŁODYCH KREATYWNYCH LUDZI.
Program warsztatów:
17:30 - 17:45 - wprowadzenie do programu UE Platformy Startowe w ramach, którego można
pozyskać wsparcie merytoryczne oraz finansowe w wysokości 800 tys zł.
17:45 - 18:45 - tworzenie modelu biznesowego, poszukiwanie pomysłu na biznes,
wstrzykiwanie innowacji w młody biznes, praktyczna droga od pomysłu do produktu,
przegląd najnowszych technologii.
18:30 - 18:45 - podział uczestników na grupy, oraz przedstawienie kilku
problemów/pomysłów na biznes.
18:45 - 19:20 - praca grupowa nad koncepcjami, networking.
19:20 - 19:30 - Luźna dyskusja.
Wydarzenie na FB:
https://www.facebook.com/events/1508680592760752/
Rejestracja:
http://www.uczestnicy.pl/event/wlasny-biznes---to-proste-przyjdz-i-przekonaj-sie-sam liczba miejsc ograniczona
Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ul. Sucharskiego 2 – Sala RA21 godz. 17:30

18.11 (Środa)
godz. 10:00 - "Fundusze Europejskie na własny biznes" (szkolenie) WSIiZ Rzeszów

Rejestracja:
http://uefundstartup.evenea.pl - liczba miejsc ograniczona
Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ul. Sucharskiego 2 – Sala RA305

Startup Mixer (AIP) - Klub Akademicki IQ - WSIiZ
Kolejne spotkanie z cyklu Startup Mixer organizowane przez Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Akademicki
Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Rzeszowskim odbędzie się w ramach
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
StartUp Mixer to spotkanie, podczas którego przedsiębiorcze osoby prowadzące własny
biznes lub dopiero myślące o założeniu firny mają okazję do zwiększenia swojej wiedzy
dzięki prelekcji wygłoszonej przez gości specjalnych, a także nawiązaniu nowych, ciekawych
znajomości podczas sesji networkingowych.
W ramach wydarzenia zorganizowany zostanie również konkurs na najlepszy pomysł
biznesowy.
Gośćmi specjalnymi najbliższego spotkania będą Adam Cynk, Dyrektor Reklamy Magazynu
VIP Biznes & Styl, oraz Dariusz Chyła, Dyrektor Marketingu Magazynu VIP Biznes & Styl,
Na Startup Mixerze zaprezentują się trzy początkujące startupy, które staną do rywalizacji w
konkursie na najlepszy pomysł biznesowy.
Szczegóły wydarzania oraz rejestracja:
http://startupmixer-listopad.evenea.pl
Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ul. Sucharskiego 2 – Klub
Akademicki IQ – start godz. 18:00

19.11 (Czwartek)
„Jak rozwijać działalność przedsiębiorstwa na
rynkach zagranicznych by odnieść sukces międzynarodowy” - (szkolenie)
Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki
i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza przedsiębiorców MŚP do udziału
w bezpłatnym seminarium - „Jak rozwijać działalność przedsiębiorstwa na rynkach
zagranicznych by odnieść sukces międzynarodowy”
Seminarium poprowadzi Grzegorz Bratek posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń handlowych oraz produktowych na rynkach wschodnich - m.in: Kazachstan,
Mongolia, Bułgaria, Armenia, Azerbejdżan, Estonia Litwa, Łotwa. Od kilku lat zajmuje się
także usprawnianiem działań eksportowych, tworzeniem modeli biznesowych współpracy
zagranicznej, budowaniem strategii rozwoju eksportu, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł
na rozpoczęcie i rozwój eksportu, rozwijaniem nowych kanałów sprzedaży za granicą,
budowaniem oddziałów (m.in. w Rosji), zarządzaniem kluczowymi klientami na rynkach
wschodnich.
Wydarzenie tylko dla przedstawicieli firm z sektora MŚP
Rejestracja oraz szczegóły wydarzenia:
http://www.een.wsiz.pl/aktualnosci/jak-rozwijac-dzialalnosc-przedsiebiorstwa-na-rynkachzagranicznych-by-odniesc-sukces-miedz - liczba miejsc ograniczona
Miejsce: Rzeszów – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, ul. Sucharskiego 2, Sala RA
53 parter, godz. 9:00

20.11 (Piątek)
Startup Safari (dni otwarte startupów) - Rzeszów
Wydarzenie na FB:
https://www.facebook.com/events/1508680592760752/
Rejestracja: - wydarzenie otwarte:
Miejsce: siedziby startupów uczestniczących – start godz. 9:00
Jak rozwijać działalność przedsiębiorstwa na
rynkach zagranicznych by odnieść sukces międzynarodowy - (szkolenie) – Mielec
Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki
i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza przedsiębiorców MŚP do udziału
w bezpłatnym seminarium - „Jak rozwijać działalność przedsiębiorstwa na rynkach
zagranicznych by odnieść sukces międzynarodowy”
Seminarium poprowadzi Grzegorz Bratek posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń handlowych oraz produktowych na rynkach wschodnich - m.in: Kazachstan,
Mongolia, Bułgaria, Armenia, Azerbejdżan, Estonia Litwa, Łotwa. Od kilku lat zajmuje się
także usprawnianiem działań eksportowych, tworzeniem modeli biznesowych współpracy
zagranicznej, budowaniem strategii rozwoju eksportu, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł
na rozpoczęcie i rozwój eksportu, rozwijaniem nowych kanałów sprzedaży za granicą,
budowaniem oddziałów (m.in. w Rosji), zarządzaniem kluczowymi klientami na rynkach
wschodnich.
Wydarzenie tylko dla przedstawicieli firm z sektora MŚP
Rejestracja oraz szczegóły wydarzenia:
http://www.een.wsiz.pl/aktualnosci/jak-rozwijac-dzialalnosc-przedsiebiorstwa-na-rynkachzagranicznych-by-odniesc-sukces-miedz - liczba miejsc ograniczona
Miejsce: Mielec - Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A; Inkubator Nowych
Technologii In-Tech 1, ul. Wojska Polskiego 9; Sala Konferencyjna D 207 II piętro, godz.
9:00

KOMUNIKACJA ZA POMOCĄ METODY GROW - ICF - (szkolenie)
Celem warsztatu jest pokazanie możliwości wykorzystywania metody GROW w codziennej
pracy zawodowej. Po warsztacie menedżerowie będą mieli rozeznanie co do narzędzi oraz
metod komunikacji z podwładnymi.
PROGRAM:
1. Co to jest komunikacja?
2. Style komunikacji
3. Co to jest GROW?
4. Gdzie i po co używać GROW?
Uwaga: Podczas warsztatu będzie możliwość zapisania się na bezpłatne pokazowe sesje
coachingowe
Rejestracja:
http://www.grow.evenea.pl – liczba miejsc ograniczona
Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ul. Sucharskiego 2 – Sala RA110 –
godzina 10:00

21.11 (Sobota)
AFTER PARTY STARTUP RZESZÓW - Powerade by InUp
Po całym tygodniu atrakcji zapraszamy na imprezowe zakończenie na
wspólnym wieczorze w rzeszowskim lokalu – Kula Bowling & Club
(http://www.kula-club.pl)
Rejestracja:
http://afterpartystartup.evenea.pl
Miejsce: Klub Kula – Bowling & Club / Galeria Nowy Świat poziom +2
Ul Krakowska 20 - godz. 19:00

Imprezy towarzyszące:
Nasi partnerzy również organizują wiele ciekawych wydarzeń serdecznie zapraszamy:

16.11. 2013
10:00-16:00 „Dzień Kariery z firmą Deloitte”, Holl główny uczelni oraz sala RA 53 (ul.
Sucharskiego 2),


Wykłady tematyczne, gry i konkursy z cennymi nagrodami, tajniki rekrutacji do
międzynarodowej korporacji, certyfikaty sygnowane marką Deloitte.

17.11. 2015




9:30 -10:30 – Votum S.A., Sala RA 104 „Ścieżki kariery w Votum S.A.”
10:00 – 11:30 – Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Sala RA 101, Iwona
Jakubowska
12:30 – 13:30 –ACIC GROUP, sala RA 101 ,,Możliwości kariery w firmie ACIC
GROUP dla studentów z Ukrainy”

18.11. 2015



11:00-12:00 ,,Zawody przyszłości i wizja transferu kompetencji. Dlaczego warto
poznawać zawody?”, Wacław Kisiel – Dorohinicki, Klub IQ
12:00-13:00 ,,Santander Universidades – stypendyści WSIiZ”, Janusz Kornak Dyrektor BZ WBK, Klub IQ

19.11.2015



10:00-12:00 Pracuj.pl, sala RA 101, „Pracuj z pracuj - dowiedz się więcej o
ofertach pracy w Grupie Pracuj”, Maria Starzak,
12:30-14:30, Mobica Limited, Agata Kwiatkowska, specjalista ds. Public
Relations, Sala RA 101 „Nie taki rekruter straszny, czyli wszystko co
chcielibyście wiedzieć o rekrutacji (w branży IT i nie tylko)”

20.11.2015




00-12:00 Bristol, Grand Hotel, Fasada Investment, ,, Zasady rekrutacji,
przedstawienie aktualnych oferty pracy”, Barbara Jaskółka, sala RA212
12:30- 14:30. Poczta Polska, Aleksandra Helit, sala RA 53

Serdecznie zapraszamy.

