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INFORMACJE 

 
20-24 kwietnia startują targi Hannover Messe 2020!  

Jedź z MARR na największe na świecie targi produkcji przemysłowej. Zapraszamy 
małopolskie firmy MŚP z sektora przemysłowo-technologicznego.  

Jadąc z nami przedsiębiorcy mają zapewnione:  

 36 m.kw. powierzchnię wystawienniczą,   

 profesjonalną zabudowę, 

 strefę do indywidualnych rozmów biznesowych,  

 bezpłatny udział w targach (jedyny koszt własny firmy to logistyka). 

Ekspozycję uatrakcyjni strefa wirtualnej rzeczywistości, gdzie atrakcje regionu będą 
pokazane w wersji przestrzennej. 

Tegoroczne hasło targów to „Transformacja przemysłowa”. Przemysł 4.0, sztuczna 
inteligencja, 5G czy inteligentna logistyka to przyszłość. Ten wyjazd to idealna okazja, aby  
z bliska zobaczyć, jakie zmiany czeka przemysł.   

 

Szczegółowe informacje:  

Mateusz Matusik  
e-mail: mateusz.matusik@marr.pl  
tel.: 12 617 99 64 lub 785 054 904 

 

Udział w targach Hannover Messe 2020 jest możliwy dzięki realizowanemu w MARR 
projektowi „Power up Your Business in Małopolska 2”. 

 

Odpowiedzialny biznes z dyplomem! 

Jak zarządzać firmą wg zasad zrównoważonego rozwoju? Zdobądź praktyczną wiedzę  
i dyplom. Studia podyplomowe - Zrównoważony Rozwój Przedsiębiorstwa – startują  
w marcu. Rekrutacja trwa, aplikuj już dziś!  
 
Nowy kierunek studiów organizuje Wydział Zarządzania AGH we współpracy z MARR. 
Zrównoważony Rozwój Przedsiębiorstwa to odpowiedź na zmieniający się sposób myślenia 
o działaniu organizacji. Studenci zdobędą profesjonalne przygotowanie, aby później w swojej 
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firmie móc samodzielnie wdrażać zasady odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego 
rozwoju.  

Wykładowcy to doktorzy nauk ekonomicznych, certyfikowani eksperci w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, psycholodzy i socjolodzy, specjaliści zarządzania środowiskiem, 
HR i coachingu, trenerzy, doradcy, praktycy biznesu, aktywnie zaangażowani  w liczne 
projekty CSR, społeczne, informacyjne i edukacyjne. 

W programie studiów m.in.:  

 warsztaty rozwoju kompetencji menadżerskich,  

 symulacje i analizy studiów przypadku,  

 design thinking,  

 rozwiązywanie przykładowych problemów, 

 nauka kreatywnych metody szukania rozwiązań. 
 
Aplikuj: https://www.marr.pl/studia-agh/ Zapisy trwają do 15 lutego.  

 

Szczegółowe informacje:     Wydział Zarządzania AGH 
Justyna Wojna                                                                  ul. Gramatyka 10 
tel. 12 617 27 95                                                              30-067 Kraków 
e-mail: jwojna@zarz.agh.edu.pl                                    pawilon D-14, pokój 102 

 
                                                                                              

Twoja firma z certyfikatem Lidera HR  
 
Naucz się efektywnie zarządzać wielopokoleniowym zespołem i zostań LIDEREM HR. 
Prowadzisz działalność w Małopolsce i zatrudniasz więcej niż 9 osób? To propozycja dla 
Ciebie. Zróżnicowany wekiem zespół może być potencjałem Twojej firmy.  
 
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,  

 większe korzyści z ich zatrudniania,  

 znak i certyfikat Lidera HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym.  
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Profesjonalne doradztwo i coaching gwarantują eksperci MARR. Obejmuje ono najważniejsze 
obszary zarządzania:  

 rekrutacja,  

 kształcenie, szkolenie i inne formy doskonalenia zawodowego, 

 planowanie i rozwój kariery zawodowej, 

 przekwalifikowanie i zmiana stanowiska pracy, 

 elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia,  

 ochrona i promocja zdrowia, (ergonomia miejsca pracy),  

 motywowanie, zakończenie pracy i przejście na emeryturę. 
 
Rejestracja i dokumenty na stronie: www.marr.pl/liderhr/  
Zapisy do wyczerpania miejsc! 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
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