NOWA ODSŁONA PROJEKTU „SUKCES
NA SZPILKACH”
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Agencja Rozwoju Pomorza S.A zapraszają Panie, które:
– prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 6 miesięcy – 10 osób
– prowadzą działalność gospodarczą ponad 12 miesięcy – 10 osób
– chcą założyć działalności gospodarczą – 10 osób
na II spotkanie w ramach projektu „Sukces na szpilkach” , które odbędzie się
27 lutego 2015 roku o godz. 12.30 w Urzędzie Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego
24 ( sala 107, I piętro).
W trakcie spotkania zrealizowany zostanie wykład oraz tematyczne warsztaty
pod nazwą „Skuteczna komunikacja z klientem – jak sprawić, by pokochał
naszą markę” , które poprowadzi pani Aleksandra Harasiuk właścicielka ﬁrmy
Good At Service.
„Sukces na szpilkach” to otwarty projekt bazujący na cyklicznych spotkaniach
pań, których celem jest wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju biznesu,
uzyskania wsparcia i dostarczenia wiedzy, zdobyciu kontaktów na Pomorzu.
Projekt powstał z myślą o aktywizacji pań do prowadzenia własnej ﬁrmy jako
alternatywy dla pracy na etacie i stanowi kompendium wiedzy i rozwiązania
kobiecych dylematów pogodzenia roli żony i matki z jednej strony oraz bizneswoman z drugiej. Pierwsze spotkanie odbyło się 20 listopada 2014 roku.
Wychodząc naprzeciw potrzebom osobistego rozwoju przedsiębiorcy, który
ma niebagatelny wpływ na utrzymanie pozycji ﬁrmy na rynku gospodarczym,
wzbogacamy projekt o szkolenia z zakresu Personal Branding. Szkolenia mają
za zadanie umocnić pozycję przedsiębiorcy w obszarze gospodarczym poprzez nabycie umiejętności zarządzania osobą jako marką. Inwestycja w
rozwój osobisty jest inwestycją zwrotną – wspomaga utrzymanie się ﬁrmy na
rynku, jednocześnie przygotowując potencjalnego przedsiębiorcę do aktualnych wymagań biznesu.
Podzielenie uczestników na trzy grupy ma na celu zrównanie szans dla każdej
grupy przedsiębiorców. Osoby prowadzące działalność w początkowym etapie
( do 6 miesięcy) potrzebują „wspomagania zewnętrznego” do kreowania własnej marki. Paniom prowadzącym biznes ponad rok potrzebna jest stymulacja
do własnego rozwoju, w trakcie prowadzenia ﬁrmy skupiły się przede wszys-

tkim na zarabianiu pieniędzy i utrzymaniu na rynku gospodarczym. Kobiety
zainteresowane rozpoczęciem działalności, należy wprowadzić w istotny dla
prawidłowego funkcjonowania ﬁrmy temat budowania własnej marki.
W roli mentora spotkania wystąpi pani Renata Górska właścicielka ﬁrmy Rawbau, moderatorem spotkania będzie pani Katarzyna Matuszak Dyrektor Działu
Rozwoju Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
Zapraszamy panie zainteresowane udziałem w spotkaniu „Sukcesu na
szpilkach” do rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego

