Wielka wymiana kontaktów!

Już 17 października w Concordia Design odbędzie się wyjątkowe wydarzenie o nazwie Poznań #4
Wielka Wymiana Kontaktów !
Wielka Wymiana Kontaktów to cykliczne spotkania networkingowe ponad 100-osobowych grup
przedsiębiorczych kobiet w 10 dużych miastach w Polsce. Mają one na celu przekazywanie
najnowszej wiedzy biznesowej od trenerów biznesu oraz inspirowanie do efektywnego budowania
biznesu poprzez prezentację sylwetek kobiet sukcesu.Spotkania służą także przekazanie informacji
pomocnych w rozwijaniu firm i promowanie kobiecych biznesów. Poza Poznaniem spotkania
odbywają się w Krakowie, Trójmieście i Toruniu.

Program wydarzenia:

17:30 – 18:30 – wielka wymiana kontaktów cz. 1 (1h)

18:30 – 19:00 – „Jak zbudować markę osobistą w 3 krokach?” – Izabela Wołyniec-Sobczak
Współczesny świat oferuje ogromną ilość produktów, usług, informacji, wydarzeń, możliwości i wyborów. W każdej branży jest wielu specjalistów z
różnych dziedzin. Jak w tym ogromie możliwości wyróżnić się, aby zostać zauważonym i wybranym przez Klienta, partnera biznesowego? Zbudować
silną markę!Personal branding, czyli proces budowania marki osobistej nie jest modą, tylko koniecznością, aby wyróżnić się na konkurencyjnym rynku.
Personal branding to przemyślany i dokładnie zaplanowany proces zarządzania własnym wizerunkiem zawodowym oraz karierą, a także życiem
osobistym. Efektem tego procesu jest silna marka osobista, czyli marka rozpoznawana i pożądana przez odbiorców, z określonym wizerunkiem,
wyróżnikiem i wartościami. Dowiesz się komu potrzebny jest personal branding. Poznasz 3 kroki zbudowania marki osobistej.

19:00 – 19:30 – „Jak przyjemnie rozkręcić biznes online? case study Sex&Love School” – Karo
Akabal
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Od czego zacząć w tworzeniu biznesu online?
Jak zbudować wierną i aktywną społeczność?
Kiedy i jak tworzyć produkty?
Jak i komu sprzedawać?
Oraz ,co nie mniej ważne: Jak utrzymać równowagę między pracą online a „prawdziwym życiem” i
jak dbać o swoją seksualność, kiedy Twój biznes się kręci 24 godziny na dobę

19:30 – 20:30 – wielka wymiana kontaktów cz. 2 (1h)

Sesja networkingowa, podczas której będziesz miała okazję nawiązać oraz pogłębić kontakty
biznesowe, znaleźć partnera w biznesie lub potencjalnych klientów

20:30 – 21:00 – „Gotowi na Biznes” – Grzegorz Kordek

21:00 – 22:00 – Kolacja VIP z Prelegentami

Więcej informacji na stronie www.twojapasjatwojafirma.pl

DATA I MIEJSCE
17 października 2016 g. 17:30
Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, parter, POZNAŃ

Zapraszamy!
Poznań Convention Bureau

--Aleksander Rudawski, a.rudawski@plot.poznan.pl

