
 

 

BIURO PRASOWE MARR S.A.; ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków; e-mail: biuroprasowe@marr.pl; marr.pl 
 
 

 
 
 

20 stycznia 2020 r. 
 

INFORMACJE 
 

„Serce od serca - szyjemy serduszka dla pacjentów po mastektomii” 

W najbliższy wtorek 21 stycznia, pracownicy MARR będą tworzyć w FabLabie poduszki 
rehabilitacyjne dla pacjentek chorych na raka piersi. 

Chirurgiczne usunięcie piersi, w trakcie leczenia i walki z rakiem, to dla kobiety prawdziwy 
dramat. Pracownicy MARR chcą im pomóc. Uszyjemy rehabilitacyjne poduszki, które będą 
bezpłatnie dystrybuowane wśród pacjentek po mastektomii.  

Nie potrzeba mieć zdolności manualnych. W FabLab każdego nauczymy jak krok po kroku 
uszyć poduszeczkę. Miła atmosfera gwarantowana.  

Fablab Małopolska to rodzaj pracowni, małego laboratorium wyposażonego w profesjonalny 
sprzęt: sterowane komputerowo maszyny, urządzenia do cyfrowej produkcji, drukarki 3D, 
obrabiarki CNC, wycinarki laserowe, plotery.  Zapewnia dostęp do technologii, prototypów 
projektów, nowych rozwiązań. Tutaj każdy może uczestniczyć w procesie tworzenia  
i doskonalenia pomysłu. Zarówno projektanci, architekci, inżynierowie, artyści jak  
i indywidualni użytkownicy, pasjonaci, majsterkowicze, a także przedsiębiorcy. Liczy się 
współpraca – dzielenie się narzędziami, materiałami, programami, wiedzą.  

Szyjemy: 10.00-18.00, FabLab, ul. Królewska 65A.  

Szczegółowe informacje:  

Tel. 665770994 lub 665770995 

ewa.pasinska@fablabmalopolska.pl 

 
Rekrutacja trwa! Zrównoważony Rozwój Przedsiębiorstwa 
 
Naucz się jak na co dzień wprowadzać zasady zrównoważonego rozwoju do własnej firmy. 
Zdobądź wiedzę i dyplom. Początek semestru już w marcu! Studia organizowane są przez 
Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej we współpracy z Małopolską Agencją 
Rozwoju Regionalnego S.A.  
 
Studia Podyplomowe Zrównoważony Rozwój Przedsiębiorstwa to odpowiedź na zmianę  
sposobu myślenia o funkcjonowaniu organizacji. Studenci zdobędą praktyczne 
przygotowanie do tego aby samodzielnie w swojej firmie zacząć wprowadzać zasady 
odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.  
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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 m.in.:  
- warsztaty rozwoju kompetencji menadżerskich,  
- symulacje i analizy studiów przypadku,  
- design thinking,  
- rozwiązywanie przykładowych problemów, 
- nauka kreatywnych metody szukania rozwiązań. 
 
Do udziału szczególnie zapraszamy przedsiębiorców, właścicieli firm czy menedżerów 
średniego szczebla zarządzania.  
Aplikacja: https://www.marr.pl/studia-agh/ Zapisy trwają do 15 lutego.  

 
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 
         pawilon D-14, pokój 102 

 

 

Jedź z nami na targi Hannover Messe 2020  

Zapraszamy małopolskie firmy do wspólnego udziału w najważniejszych targach branży 
produkcji przemysłowej. 

 

W ramach organizowanego na Hannover Messe stoiska wystawienniczego oferujemy 
przedsiębiorcom profesjonalnie przygotowaną przestrzeń do indywidualnych rozmów 
biznesowych. Ekspozycja zostanie uatrakcyjniona poprzez wydzielenie strefy VR, gdzie 
będziemy prezentować najważniejsze atrakcje regionu w wersji przestrzennej.  

Hannover Messe to największe na świecie wydarzenie targowe, poświęcone nowoczesnym 
technologiom i innowacyjnym rozwiązaniom w produkcji przemysłowej. Tegorocznym 
hasłem przewodnim będzie „Transformacja przemysłowa”, obejmująca najnowsze trendy  
w przemyśle, od Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji po 5G i inteligentną logistykę. Targi 
Hannover Messe odbywać się będą w dniach od 20 do 24 kwietnia 2020 r. w niemieckim 
Hanowerze.  

Przypominamy, że udział w wydarzeniu (oprócz kwestii logistyki, której koszty leżą po stronie 
firm) jest bezpłatny. Wystąpienie na targach Hannover Messe 2020 możliwe jest dzięki 
realizowanemu w MARR SA projektowi „Power up Your Business in Małopolska 2”.  
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Szczegółowe informacje:  

Mateusz Matusik 

e-mail: mateusz.matusik@marr.pl 

tel.: 12 617 99 64 lub 785 054 904. 
 


