
KALENDARIUM BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ,
WYKŁADÓW I DORADZTWA BIZNESOWEGO

MAJ 2022

DORADZTWO TELEFONICZNE Zapisy i informacje: poznan.pl/poznanbiznespartner

1 - 31  maja (poniedziałek - piątek)
Doradztwo z biznesplanu

11 maja (środa 10:00 - 14:00)
Doradztwo podatkowe

25 maja (środa 10:00 - 14:00)
Doradztwo prawne

4 maja (środa 9:00 - 11:00)
Jak pokonać konkurencje bez obniżania ceny?

5 maja (czwartek 11:30 - 13:30)
Wykorzystanie psychologii klienta w tworzeniu skutecznej strony www

6 maja (piątek 11:30 - 13:00)
ABC przedsiębiorczości w Polskim Ładzie -
Optymalne decyzje na starcie

6 maja (piątek 14:00 - 15:30)
ABC przedsiębiorczości w Polskim Ładzie -
Bezpieczne prowadzenie firmy

10 maja (wtorek 9:00 − 13:00)
Skuteczna marka w Internecie – propozycja
wartości dla klienta

11 maja (środa 9:00 - 10:30)
Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej "Wsparcie
w Starcie" szansą na założenie i rozwój przedsiębiorstwa 

11 maja (środa 9:00 - 11:00)
Budowanie marki osobistej - MOCne w biznesie

11 - 12 maja (środa - czwartek 16:30 - 19:30)
Budowanie tożsamości marki

12 maja (czwartek 11:00 - 12:00)
Komunikacja, tworzenie treści i współpraca w zespołach. Organizacja
pracy w chmurze - warsztaty praktyczne cz. 2

13 maja (piątek 9:00 - 11:00)
Dziedziczenie firmy

16 maja (poniedziałek 12:00 - 14:00)
Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach z klientem?

16 maja (poniedziałek 17:00 - 19:00)
CIT - ulgi na działalność innowacyjną

16 maja (wtorek 11:00 - 14:00)
Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(procedura rejestracji spółki)

17 maja (wtorek 9:00 - 13:00)
Strona internetowa vs. media społecznościowe

17 - 19 maja (wtorek - czwartek 16:30 - 20:00)
Team building - rozwijanie potencjału zespołu

18 maja (środa 9:00 - 12:00)
Na co zwracać uwagę przy sporządzaniu umów z klientami, umowy B2B

18 maja (środa 9:00 - 13:00)
Monitorowanie i badanie skuteczności prowadzonych działań
w internecie

18 maja (środa 9:00 - 11:00)
Inwestycja w siebie i własną firmę - MOCne w biznesie

19 maja (czwartek 9:00 - 10:30)
Planowane  zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r.

19 maja (czwartek 14:00 - 16:00)
Słuchajmy się! Techniki komunikacyjne I

20 maja (piątek 12:00 - 14:00)
Pytajmy się! Techniki komunikacyjne II

24 maja (wtorek 10:00 - 13:00)
Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wprowadzenie
do tematu "własnej firmy"

25 maja (środa)
Czterolatka RODO z Prawo do Kawy

25 maja (środa 9:00 - 10:30)
Rozwój zawodowy - jak pozyskać dofinansowanie
do szkoleń i kursów

26 maja (czwartek 11:00 - 12:00)
Strona mobilna - 11 elementów ważnych dla e-commerce

27 maja (piątek 9:00 - 11:00)
Kompetencje sprzedażowe- cz. 1 "Budowanie relacji z klientem"

30 maja (poniedziałek 11:00 - 12:30)
Poznać i zrozumieć VAT - schematy podatkowe

31 maja (wtorek 10:00 - 13:00)
Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców

SZKOLENIA ONLINE Zapisy i informacje: poznan.pl/poznanbiznespartner | Miejsce: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, Poznań

PLUS JEDEN POZNAŃ Zapisy i informacje: plusjeden.com | Miejsce: ul. Za Bramką 1, Poznań

12 maja (czwartek 11:00 - 12:00)
Jak wykorzystać chmurę w Twojej firmie?
Wprowadzenie do rozwiązań chmurowych dla biznesu

MOJA FIRMA I PRACA W POZNANIU

23 maja (poniedziałek 9:00 - 16:00)
Moja praca w Poznaniu

Zapisy i informacje: poznan.pl/ua | Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie

23 maja (poniedziałek 9:00 - 16:00)
Moja firma w Poznaniu

PLUS JEDEN DO ROZWOJU Zapisy i informacje: plusjeden.com | Miejsce: ul. Za Bramką 1, Poznań

30 maja - 2 czerwca (poniedziałek - czwartek 16:00 - 19:00)
Zarządzanie dla każdego

23 - 26 maja (poniedziałek - czwartek 16:00 - 19:00)
Pierwszy krok w świat startupów
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