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06 lutego 2020 r. 
 

INFORMACJE 

 
Spotkanie MARR z przedsiębiorcami 
 
11 lutego przyjedź do Michałowic. To kolejna okazja, aby porozmawiać o własnym biznesie 
lub wsparciu na rozwój już działających firm z sektora MŚP. Zapraszamy przedsiębiorców  
w szczególności z gmin: Michałowice, Zielonki, Wielka Wieś, Kocmyrzów-Luborzyca, 
Igołomia-Wawrzeńczyce. 
 
Eksperci z MARR przedstawią pełną ofertę programów i możliwości wsparcia. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa działające już na rynku Małopolski mogą skorzystać między innymi  
z: pożyczek, doradztwa, programów aktywizacji zawodowej lub pojechać z nami na 
międzynarodowe targi branżowe.  
 
Natomiast osoby dopiero rozpoczynające własną działalność gospodarczą zapoznają się  
z propozycją szkoleń, studiów oraz programami wsparcia na start.   
 
Termin i miejsce: 11 lutego godz. 09:30-12:30, sala konferencyjna Urzędu Gminy 
Michałowice, ul. Józefa Piłsudskiego 1 
 
Zapisy na szkolenie: 
Tel.: 785 056 465 lub 12 388 54 70 wew.37 

 

Spotkanie z przedsiębiorcami przed Mobile World Congress 2020 

 

24-27 lutego będziemy w Barcelonie na Mobile World Congress 2020 a wraz z MARR 
małopolskie firmy IT. Przed wyjazdem zapraszamy przedsiębiorców MŚP na spotkanie 
informacyjne.  

Podzielimy się naszym doświadczeniem targowym i spostrzeżeniami z lat poprzednich. 
Zapraszamy uczestników tegorocznych targów jak i firmy, które planują swój udział  

w targach w przyszłości.  

 

Program spotkania: 

Cześć I 

10:00 – 11:30 Targi to biznes – kluczowe zasady uczestnictwa w targach 
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 przygotowanie do udziału w targach, 

 marketing targowy, 

 follow up, czyli strategia działań po targach. 

 11:30 – 11:45 Przerwa kawowa 

Cześć II 

11:45 – 12:15 MWC Barcelona – Praktyk dla Praktyków, doświadczenia 2018 roku 

 jak należy przygotować się do uczestnictwa w MWC Barcelona? 

 od czego zależą efekty udziału w MWC? 

 podstawowa zasada sukcesu na targach MWC w Barcelonie  

Część III 

12:15 – 13:15 Różnice kulturowe a przebieg komunikacji biznesowej 

 komunikacja mailowa 

 rozmowa telefoniczna 

 spotkanie biznesowe 

 negocjacje 

13:15 – 13:45 Lunch 

Część IV 

13:45 – 14:45 Informacje organizacyjne dla uczestników targów na stoisku MARR 

 

Termin: 13 lutego, czwartek o 10:00 

Miejsce: Krakowski Park Technologiczny, ul. Podole 60 (parter, Sala Showroom,)  

Zgłoszenia: katarzyna.matoga@marr.pl 

Spotkanie możliwe jest dzięki realizowanemu w MARR SA projektowi „Power up Your 
Business in Małopolska 2”.  

 

Ruszają studia Zrównoważony Rozwój Przedsiębiorstwa 

Naucz się jak zarządzać firmą wg zasad zrównoważonego rozwoju. Zdobądź praktyczną 
wiedzę i dyplom. Studia startują już w marcu.  
 
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 
firmie móc samodzielnie wdrażać zasady odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego 
rozwoju.  

Kadrę wykładowców tworzą doktorzy nauk ekonomicznych, certyfikowani eksperci  
w zakresie zrównoważonego rozwoju, psycholodzy i socjolodzy, specjaliści zarządzania 
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środowiskiem, trenerzy, doradcy, praktycy biznesu, aktywnie zaangażowani  w projekty 
społeczne 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 

 

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”. 
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