
 

 

Szanowni Państwo, 

Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych serdecznie zapraszaja na konferencję naukowo - 

informacyjną w ramach Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu - Innowacja „projekt biznesowy – jak 

go poprowadzić i nie stracić celu z oczu?”. 

 

     Hotel Campanile Centrum we Wrocławiu, ul. Ślężna 26 

     

    17 października 2012 r. (środa), godz. 9:00  

 

Pomysłodawców i przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swojego projektu, jak również chcących pozyskać 

środki na dalszą działalność zapraszamy na Konferencję Naukowo-Informacyjną Ponadregionalnej Sieci Aniołów 

Biznesu - Innowacja: projekt biznesowy – jak go poprowadzić i nie stracić celu z oczu? 

 

Celem prelegentów zaproszonych przez Ponadregionalną Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja, będzie pokazanie jak 

zarządzać projektem biznesowym by nie sprawiał on Państwu – pomysłodawcom oraz zarządzającym projektem – 

 kłopotów, jak również by przedstawić jak ważne w projekcie biznesowym jest zarządzanie czasem i skupienie się 

na rzeczach najistotniejszych. Koncentrując się wyłącznie na kwestiach finansowych często pomija się fakt, że 

pieniądze i fantastyczny pomysł nie są jedynymi gwarantami sukcesu. Jednak nie pominiemy kwestii finansowania 

– wiemy, że pieniądze potrafią wiele ułatwić, dlatego też zaproponujemy metody finansowania Państwa 

projektów.  

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o dokonanie rejestracji na stronie www.psab.pl. Więcej informacji 

na temat konferencji udzieli Państwu Agnieszka Klejne, tel. 784 087 248, e-mail: agnieszkaklejne@ines.org.pl  
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Konferencja „Projekt biznesowy – jak go 
poprowadzić i nie stracić celu z oczu?”  

17 października 2012 r.  
Park Hotel Diament, Katowice  
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                                                 Rejestracja uczestników, poranna kawa 

 

  Otwarcie konferencji i przywitanie gości 

 

Projekt biznesowy – jak go prowadzić? 

 

 

Pareto – czyli na czym się skupić?  

Dr Jan Betta, Politechnika Wrocławska 

 

Przerwa kawowa  

 

 

Koniec pieniędzy unijnych – jak finansować projekty w latach 2012-2014? 

Stanisław Rogoziński, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ 

 

10 najczęściej popełnianych błędów w prezentacjach pomysłu przed 

inwestorem  

Przemysław Jura, Koordynator Zarządzający Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu - 

Innowacja 

 
 

Przerwa kawowa 

 
 

Jak nie stracić projektu z oczu? 
Maciej Olszowy, Prometeia Capital 

 

Najczęściej popełniane w zarządzaniu projektem błędy – jak ich uniknąć? 

Marek Kowalczyk, Mandarine Project Partners 

 

Zakończenie konferencji  

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie 
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