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INFORMACJA 

 
Spotkanie MARR z przedsiębiorcami 
 
Zapraszamy firmy oraz zainteresowanych założeniem własnej działalności na terenie 
Słomnik, Iwanowic, Skały, Sułoszowej i Jerzmanowic na spotkanie z ekspertami MARR.  
 
Pracownicy MARR przedstawią pełną ofertę. Małe i średnie przedsiębiorstwa działające już na 
rynku Małopolski dowiedzą się między innymi na jakie wsparcie na rozwój swojej firmy mogą 
liczyć. Natomiast osoby dopiero planujące własny biznes poznają propozycje szkoleń, studiów 
oraz ofertę wsparcia na start.   
 
Termin i miejsce: 15 stycznia godz. 11:00-16:00, sala kinowa Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4 
 
 
Zapisy na szkolenie: 
Tel.: 785 056 465 
         785 059 078 

 
 

 

Jedziemy na Mobile World Congress 2020 w Barcelonie 
 

24-27 lutego odbędą się największe międzynarodowe targi dla firm z branż IT i nowych 
technologii. Będziemy na nich wraz z małopolskimi firmami.  
 

Wyjazd jest realizowany w MARR w ramach projektu „Power up Your Business in 
Małopolska2”. Jadący z nami przedsiębiorcy mają zagwarantowany bezpłatny udział, 
profesjonalnie zorganizowane stoisko wystawiennicze a także specjalną strefę przeznaczoną 
do biznesowych rozmów indywidualnych.  
 

Co roku Mobile World Congress przyciąga do Barcelony największe firmy rynku 
telekomunikacyjnego. Targi to też świetna okazja na poznanie najnowszych trendów w branży 
IT i nowych technologiach oraz na zdobycie cennych kontaktów biznesowych.  
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Szczegółowe informacje: 

Katarzyna Matoga  

Tel.: 12 617 99 65 lub 785 058 188 

e-mail: katarzyna.matoga@marr.pl 
 

 

 

Studiuj podyplomowo Zrównoważony Rozwój Przedsiębiorstwa  
 

Ruszyła rekrutacja! AGH we współpracy z MARR otwiera nowy kierunek studiów. Poznaj 
zasady zrównoważonego rozwoju i dowiedz się jak na co dzień wprowadzać je do własnej 
organizacji. 
 
Studia Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa to odpowiedź na zachodzące zmiany  
w sposobie myślenia o rozwoju organizacji. Są one praktycznym przygotowaniem do 
umiejętnego wprowadzania zmian w firmach czy organizacjach zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.  
 
W programie rocznych studiów m.in.: warsztaty rozwoju kompetencji menadżerskich, 
symulacje i analizy studiów przypadku, design thinking, rozwiązywanie przykładowych 
problemów a także nauka kreatywnych metody szukania rozwiązań. 
 
Do udziału szczególnie zapraszamy przedsiębiorców, właścicieli firm czy menedżerów 
średniego szczebla zarządzania. Początek semestru już w marcu.   
 
Aplikacja: https://www.marr.pl/studia-agh/  

 
 
Szczegółowe informacje: 

Justyna Wojna       Wydział Zarządzania AGH 

tel. 12 617 27 95       ul. Gramatyka 10  

 e-mail: jwojna@zarz.agh.edu.pl    30-067 Kraków 
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