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12 lutego 2020 r. 
 

INFORMACJE 

 
Spotkajmy się przed wyjazdem na Mobile World Congress 2020 

13 lutego w czwartek, zapraszamy przedsiębiorców, którzy jadą z nami na targi do 
Barcelony oraz tych, którzy planują swój wyjazd w przyszłości. Podzielimy się naszym 
doświadczeniem targowym i spostrzeżeniami z lat poprzednich. Spotkanie odbędzie się  
o 10 w Krakowskim Parku Technologicznym.   

 

Program spotkania: 

Cześć I 

10:00 – 11:30 Targi to biznes – kluczowe zasady uczestnictwa w targach 

 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,)  
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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 

Rekrutacja trwa do 15 lutego. Zapisz się i zdobądź wiedzę jak zarządzać firmą wg zasad 
zrównoważonego rozwoju. 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 
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 
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