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Twórz z nami największe wydarzenie dla biznesu w regionie

Korzyści dla ciebie

Spotkaj Swoich klientów    ZainSpiruj Się do roZwoju Zbuduj nowe relacje 

bądź na bieżąco daj Się Zauważyć SkorZyStaj Z beZpłatnych 
warSZtatów 



Szanowni Państwo,

przedsiębiorcy wiedzą najlepiej, że biznes opiera się  
i rozwija przede wszystkim na dobrych relacjach. dlatego 
to właśnie budowaniu współpracy i związanej z nią synergii 
poświęcamy drugą edycję business Meet up.

podobnie jak w zeszłym roku w postindustrialnej prze-
strzeni Fabryki pełnej życia w dąbrowie Górniczej spotka-
ją się właściciele firm z regionu. tym razem jednak wzbo-
gacamy przyjętą z sukcesem formułę wydarzenia i  akcent 
kładziemy nie tylko na rozwijanie biznesowych partnerstw, 
ale także współpracę z samorządami, światem nauki, desi-
gnu oraz startupami.

w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości budowa-
nie dobrych relacji przynosi nowe możliwości, dostęp do 
wiedzy, informacji i skutecznej realizacji wspólnych celów.  
właśnie dlatego w programie wydarzenia zaplanowaliśmy 
panele eksperckie, inspirujące wystąpienia, strefy prezenta-
cji sponsorów i partnerów oraz bezpłatne warsztaty dla lide-
rów i ich zespołów.

wybór miejsca wydarzenia nie jest przypadkowy. wśród 
ceglanych murów dawnych zakładów przemysłowych z po-
wodzeniem rozwija się biznesowy potencjał regionu, a swoją 

siedzibę ma Zagłębiowska izba Gospodarcza. jako wiodąca 
organizacja otoczenia biznesu skupiamy wokół siebie spo-
łeczność przedsiębiorców i inwestorów, dbając o ich rozwój  
i inspirując do działania.  

właśnie dlatego serdecznie zapraszamy państwa nie tyl-
ko do partnerskiego wsparcia business Meet up, ale także 
aktywnego współtworzenia społeczności ZiG.

do zobaczenia na business Meet Up.

Piotr Gil

Prezes rady  
zagłębiowskiej izby Gospodarczej
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i budzi zainteresowanie



ProGraM 
bUsiness MeeT UP

9.00 - 13.00   
sTrefa KoMPeTencji
warszTaTy, szKolenia
 
Patronat GZM
 od pomysłu do unicorna, projektowanie innowacji
 Skuteczna prezentacja, czyli jak sprzedać pomysł       

  na biznes i pozyskać inwestora

Patronat KSSE
 budowanie dobrych relacji w zespole w oparciu 

  o wartości firmy
 techniki radzenia sobie ze stresem

 sTrefa liderów   patronat: urząd Miejski w dąbrowie Górniczej

14.00   oTwarcie wydarzenia 

14.15 - 15.15   Panel dysKUsyjny

BIZNES, MIASTO, DESIGN I NAUKA. JAK ROZWIJAĆ 
SIĘ W DOBRYCH RELACJACH? 

Czy międzysektorowe partnerstwa to przyszłość biznesu? 
Jak otworzyć się na współpracę i gdzie szukać odpowied-
nich partnerów? Czy kooperacja to wyłącznie sposób, by 
wyprzedzić konkurencję? Czy model win-win rzeczywiście 
się opłaca i komu? Jak budować wzajemne zaufanie?

15.15 - 15.45 Przerwa
PrezenTacje w sTrefie hyde ParK 

15.45 - 16.15  Power sPeech

17.00-17.15 Przerwa 
PrezenTacje w sTrefie hyde ParK 

16.45 - 17.45   Panel dysKUsyjny 

sUKcesU w biznesie i w życiU 
nie bUdUje się w PojedynKę. sesja wyMiany 
doświadczeń i dobrych PraKTyK

jak budować mosty i burzyć mury w międzynaro-
dowym biznesie? Gdzie szukać wsparcia, gdy chce-
my rozwijać się za granicą? jaką rolę spełniają dziś 
międzynarodowe izby gospodarcze i handlowe?  
czy kulturowa różnorodność to wyzwanie czy atut? 
jak dziś wygląda polska w oczach zagranicznych  
inwestorów?
  

wydarzenia odbywają się na terenie 
Fabryki pełnej życia oraz w siedzibie 
Zagłębiowskiej izby Gospodarczej.

kontakt W spraWie 
SZcZeGółów orGaniZacyjnych

aGnieszKa jasińsKa
 t: +48 668 158 600

M: a.jasinska@projektmarka.pl

19.00 - 20.00   Gala wręczenia naGrody 
GosPodarczej  iM. Karola adaMiecKieGo 

20.00 cocTail ParTy

ba
sTrefa GzM
w dobrych relacjach ze środowisKieM
 
12.00-19.00 PrezenTacja innowacji

18.00 wręczenie naGród zwycięzcoM 
ii edycji cliMaThon 

 hyde park business
 Startup info table

sTrefa Ksse
w dobrych relacjach

12.00-19.00 PrezenTacja firM i neTworKinG

 business info table
 art&design
 wine&coffe

c

d



do zobaczenia na

bUsiness 
MeeT UP
15 wrZeśnia 2022

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:   
WWW.ZIG.ORG.PL


