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INFORMACJE 

 

„Siła marketingu w przestrzeni cyfrowej” 

31 marca dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o marketingu w sieci. Zacznij działać 
w digital mediach i zostań konkurencyjną marką. Przyjdź i poznaj skuteczne rozwiązania 
dla marketingu w biznesie. Wstęp bezpłatny. 
 
„Siła marketingu w przestrzeni cyfrowej” to konferencja, mini doradztwo, targi usług  
i produktów. Dowiesz się m.in.: jak projektować nowoczesne witryny internetowe  
i pozycjonować treści, jak kreatywnie wykorzystać social media do promocji swojej firmy. 
Zdradzimy też jak stworzyć strategię, która ułatwi budowanie relacji z klientami w Internecie.  
 
Mówimy o marketingu językiem przedsiębiorcy! 

Eksperci MARR powiedzą też jak zdobyć dofinansowanie w ramach projektów:  
„Małopolskie Bony Rozwojowe plus” oraz „Bony sukcesu”. 
 
Dołącz do grona Wystawców! Na targach zaprezentuj swoje usługi, a podczas konferencji 
opowiedz o swojej firmie. Zapewniamy przestrzeń wystawienniczą oraz strefę do 
bezpośrednich rozmów i spotkań biznesowych.  

 Poszerz sieć kontaktów  
 Zdobądź nowych klientów  
 Zdobądź partnerów biznesowych  
 Poznaj oczekiwania klientów 

Bądź: 31 marca 2020 r, Kino Kijów – Kraków, al. Krasińskiego 34 
Rejestracja: www.marr.pl/marketing 
 
Uwaga! Do 28 lutego niższe ceny pakietów dla Wystawców! 

Kontakt dla Wystawców: 

Joanna Wołkowicz – tel. 12 617 66 41, e-mail: joanna.wolkowicz@marr.pl 

 
 
 
 
Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu „Ważne Sprawy Małopolskich Przedsiębiorców”. 
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Zostań certyfikowanym Liderem HR 
 
Prowadzisz działalność w Małopolsce i zatrudniasz więcej niż 9 osób? To propozycja 
właśnie dla Ciebie. Naucz się efektywnie zarządzać wielopokoleniowym zespołem i zostań 
LIDEREM HR. 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.  
 

Profesjonalne doradztwo i coaching ze strony MARR obejmuje 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: www.marr.pl/liderhr/  Zapisy do wyczerpania miejsc! 

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

20-24 kwietnia targi Hannover Messe 2020!  

Jeżeli działasz w sektorze przemysłowo-technologicznym nie może Cię tu zabraknąć! Jedź  
z MARR na największe na świecie targi produkcji przemysłowej. Zapraszamy małopolskie 
firmy MŚP. Rejestracja tylko do 4 marca.  

Jadąc z MARR przedsiębiorcy mają zapewnione:  

 powierzchnię wystawienniczą (36 m.kw.),   

 profesjonalną zabudowę, 

 strefę do indywidualnych rozmów biznesowych,  

 bezpłatny udział w targach  
(koszt własny: dojazd na targi, zakwaterowanie, wyżywienie). 
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Ekspozycję uatrakcyjni strefa wirtualnej rzeczywistości, gdzie atrakcje regionu będą 
pokazane w wersji przestrzennej. 

Tegoroczne hasło targów to „Transformacja przemysłowa”. Ten wyjazd to idealna okazja, 
aby z na własne oczy zobaczyć, jakie zmiany czeka przemysł.  

 

Rejestracja do 4 marca: export@marr.pl  

  

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