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INFORMACJE 

 
Zostań Liderem HR. Twoja firma z certyfikatem 

Zróżnicowany wiekiem zespół to potencjał Twojej firmy. Jeżeli prowadzisz działalność  
w Małopolsce i zatrudniasz więcej niż 9 osób mamy dla Ciebie propozycję. Zostań LIDEREM 
HR. Naucz się efektywnie zarządzać wielopokoleniowym zespołem.  

Ze strony MARR możesz liczyć na doradztwo i coaching.  
Pomożemy Ci: 
- przygotować strategię zarządzania wiekiem w swojej firmie, 
- damy wskazówki jak wdrożyć nową koncepcję, 
- doradzimy, jak zaktualizować dotychczasową.  

Co zyska Twoja firma? 
- wzrost efektywności pracowników, 
- wzrost korzyści z ich zatrudniania, 
- znak i certyfikat Lidera HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym.  
 
Doradztwo obejmuje najważniejsze obszary zarządzania zespołem pracowników takie jak:  
- rekrutacja;  
- kształcenie, szkolenie i inne formy doskonalenia zawodowego;  
- planowanie i rozwój kariery zawodowej;  
- elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia;  
- ochrona i promocja zdrowia, ergonomia miejsca pracy;  
- przekwalifikowanie i zmiana stanowiska pracy;  
- zakończenie zatrudnienia i przejście na emeryturę;  
- motywowanie. 
 
Rejestracja i wymagane dokumenty na stronie: www.marr.pl/liderhr/  
 
Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc. Projekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Kosmetyki z Małopolski wkrótce w Hongkongu 
 
Już za tydzień Azja poczuje, jak pachnie Małopolska. Cosmoprof Asia 2019 to jedne  
z najważniejszych międzynarodowych targów branży kosmetycznej. Swoje produkty 
zaprezentują m.in.: Natural Aromas, Rêve de Chantelle, Laboratoire L'Ideal Parisien, WPJ 
International. Udział polskich wystawców jest możliwy dzięki realizowanemu w MARR 
projektowi „Power up Your Business in Małopolska 2”. 

Na targach nie zabraknie wystawców kosmetyków, producentów artykułów toaletowych, 
wytwórców kosmetyków naturalnych i organicznych, właścicieli salonów piękności  
i producentów akcesoriów. To idealna okazja do prezentacji produktów, usług, poznanie 
nowego rynku i zdobycia nowych kontaktów biznesowych.  

Stoisko dla naszych regionalnych przedstawicieli przygotowała Małopolska Agencja 
Rozwoju Regionalnego. Ekspozycję uatrakcyjni strefa wirtualnej rzeczywistości – VR, gdzie 
atrakcje naszego regionu będą wyświetlane w wersji przestrzennej. 

Targi Cosmoprof Asia 2019 potrwają od 13 do 15 listopada. 

 
 

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 18-24 listopada 

MARR dołącza do międzynarodowej kampanii. W organizację Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości włączają się miliony ludzi, instytucji, firm i organizacji tworząc wielki 
ruch społeczny.  

Ten szczególny tydzień to czas na promowanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, 
zakładania własnej marki, działalności gospodarczej czy startup-ów, zdobywanie nowych 
kontaktów biznesowych.  

Z okazji #ŚTP przygotowaliśmy szeroką ofertę dla małopolskich przedsiębiorców:  

1. Przedsiębiorczość Plus - pracodawca jako negocjator i coach – warsztat. 

2. Przedsiębiorczość Plus - Zrównoważona Mapa Świata - Gra edukacyjna dla uczniów 
szkół średnich. 

3. Spotkanie z przedsiębiorcami indywidualne konsultacje z zakresu korzystania z 
dofinansowań na usługi doradcze i szkoleniowe. Od rejestracji do przyznania 
dofinansowania. 

4. Akademia Menadżera MŚP - zasady uczestnictwa - spotkanie informacyjne dla MŚP 
oraz firm szkoleniowych realizujących usługi rozwojowe w Bazie Usług Rozwojowych 

5. Akademia Menadżera MŚP - zasady uczestnictwa -indywidualne konsultacje 
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6. Projekt Grantowy "Bony Sukcesu" - spotkanie informacyjne dla MŚP oraz firm 
szkoleniowych zainteresowanych Projektem "Bony Sukcesu" 

7. Projekt Grantowy "Bony Sukcesu" - indywidualne konsultacje 

 

Pełny program wydarzeń i rejestracja na: www.marr.pl/news/swiatowy-tydzien-
przedsiebiorczosci/  


