
KALENDARIUM BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ,
WYKŁADÓW I DORADZTWA BIZNESOWEGO

MARZEC 2022

DORADZTWO TELEFONICZNE Zapisy i informacje: poznan.pl/poznanbiznespartner

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

30 marca (środa 10:00 - 14:00)
Doradztwo prawne

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

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

31 marca (czwartek 9:00 - 11:00)
Zabezpieczenie startupów - aspekty prawne

1 marca (wtorek 13:00 − 14:30)
Hakerzy łamią ludzi, a nie hasła!
Webinar #CyberdoKawy vol. 1

4 marca (piątek 17:00 - 19:00)
Jak rozliczyć pomoc uzyskaną w ramach tarczy
antykryzysowych

8 marca (wtorek 9:00 - 10:30)
Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej
"Wsparcie w Starcie" - szansą na założenie i rozwój
przedsiębiorstwa

8 - 10 marca (wtorek - czwartek 16:30 - 20:00)
Design Thinking - myślenie projektowe w praktyce

9 marca (środa 10:00 -11:30)
Jak efektywnie zarządzać kryzysem inteligencji
emocjonalnej w sferze prywatnej i zawodowej 

10 marca (czwartek 10:00 - 13:30)
Biznesplan - podstawowe zagadnienia

10 marca (czwartek 10:30 - 12:00)
Start and Finish with a Bang! Effective Presentations
in English

11 marca (piątek 10:00 - 11:30)
Jak przejąć kontrolę nad krytykiem wewnętrznym
a porażkę przekuć w sukces?

11 marca (piątek 16:30 - 20:30)
Inteligencja emocjonalna jako profilaktyka wypalenia
zawodowego

14 marca (poniedziałek 9:00 - 12:00)
Zatrudnianie cudzoziemców

14 marca (poniedziałek 17:30 -19:00)
Jak przejąć kontrolę nad krytykiem wewnętrznym
a porażkę przekuć w sukces?

15 marca (wtorek 9:00 - 10:30)
Rozwój zawodowy - jak pozyskać dofinansowanie
do szkoleń i kursów

15 - 17 marca (wtorek - czwartek 16:30 - 20:00)
Podatek VAT

16 marca (środa 10:00 - 11:30)
Finansowanie ekspansji i inwestycji zagranicznych

17 marca (czwartek 10:00 − 11:00)
Wsparcie na podnoszenie kwalifikacji w ofercie
WARP Sp. z o.o.

18 marca (piątek 11:00 - 12:00)
Webwriting - jak pisać do Internetu, aby klienci chcieli
czytać i kupować

21 marca (poniedziałek 17:30 – 19:00)
Skuteczna organizacja czasu w 4 krokach –
warsztat praktyczny.

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

22 marca (wtorek 10:30 - 12:00)
Business Communication in a Multi-Cultural Environment

22 marca (wtorek 17:00 - 19:00)
Rozliczenia podatkowe za rok 2021

23 marca (środa 10:30 – 11:30)
Skuteczna organizacja czasu w 4 krokach –
warsztat praktyczny.

23 - 24 marca (środa - czwartek 16:30 - 19:30)
Wystąpienia publiczne online

25 marca (piątek 11:00 - 12:00)
Komunikacja, tworzenie treści i współpraca w zespołach.
Organizacja pracy w chmurze - warsztaty praktyczne cz. 1

29 wtorek (wtorek 17:30 -19:00)
Jak efektywnie zarządzać kryzysem inteligencji
emocjonalnej w sferze prywatnej I zawodowej

30 marca (środa 9:00 - 12:00)
Zawieranie umów z pracownikami
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