
Opis wydarzenia: 

Każdy z Nas ma ambicje.

Aczkolwiek, Nam, jako młodym ludziom często brakuje odpowiednich możliwości, 
aby je zrealizować.

Business Meet-Up Szczecin je tworzy.

Sam dyplom z uniwersytetu już niestety nie wystarcza. Stopa bezrobocia w Polsce 
w wieku 15 - 24 lat wynosi 14,7% - czyli o co najmniej 10% więcej od każdej z 
innych grup wiekowych zdolnych do pracy zawodowej. 

Business Meet - Up Szczecin jest wydarzeniem dla każdego, kto ma motywację i 
chęci do tego, aby działać. Prelegenci występujący podczas wydarzenia - ludzie 
profesjonalnie zajmujący się biznesem, przekażą Tobie niezbędną wiedzę, jaką
zdobyli na swojej ścieżce zawodowej oraz nieocenione doświadczenie jakie 
uzyskali podczas swojego życia. Pokonaj swoją nieśmiałość, a długie przerwy 
umożliwią Ci wkroczenie do świata networkingu i zdobywania nowych znajomości, 
żebyś mógł zbudować swoją własną prawdziwą siatkę kontaktów.   
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Business Meet-Up Szczecin to wydarzenie, które naturalnie zapewni Tobie 3 
najważniejsze elementy tworzące szeroko pojęte moż l iwości: wiedzę, 
doświadczenie oraz rozbudowaną sieć kontaktów.

To od Ciebie zależy, czy z nich skorzystasz.

Główne cele i założenia:  

- Integracja młodzieży z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność

gospodarczą w mieście Szczecin i regionie w celu wykreowania możliwości 

rozwoju dla młodych ludzi (np.: stażu w firmie) 

- Budowanie i rozwijanie lokalnej społeczności w Mieście Szczecin

- Integracja przedsiębiorców z szeroko pojętym społeczeństwem w celu 

rozwoju zjawiska przedsiębiorczości w mieście Szczecin i regionie

- Edukacja młodzieży na temat biznesu

Plan wydarzenia:

Najważniejsze informacje: 

• Czas: 24.03.2018 w godzinach 11:00 - 17:00

• Temat wydarzenia: „Następny krok, czyli ryzyko w biznesie”

• Miejsce: Technopark Pomerania

• Wydarzenie ma charakter cykliczny
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• Przewidywana liczba uczestników: 150

• Wydarzenie będzie płatne.

1. Bilet ulgowy - 30 zł


2. Bilet normalny - 50 zł

Prelegenci : 1

Rozbudowane opisy na temat prelegentów będą aktualizowane na bierząco:

1. Stefan Jurczyk - współzałożyciel firmy home.pl

2. Paweł Finkielman - CEO Nordic Development & Investment Company 

(NCDC)

Paweł Finkielman - inspirujący przedsiębiorca o  duńskich korzeniach, który jest prezesem oraz 
założycielem firmy Nordic Consulting & Development Company (NCDC), zajmującej się consultingiem 
oraz wprowadzeniem specjalnych oprogramowań dla firm z branży ubezpieczeniowej z całego świata. 
Jego wyjątkowe i innowacyjne podejście do swoich pracowników przejawia się w przekazywaniu 
ogromnych środków na ich rozwój osobisty, przyjaznej przestrzeni do współpracy, czy wspieraniu 
indywidualnych talentów.

3. Krystian Szpener - CEO Philson Investment 

 Czekamy na potwierdzenie ostatniego prelegenta 1
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4. Piotr Andrzejewski - dyrektor ds. rozwoju w BKF Myjnie Bezdotykowe Sp. 

z o.o.

Piotr Andrzejewski - prezes oraz dyrektor ds. rozwoju w firmie BKF Myjnie. Gdy zaczynał firma 
zatrudniała około 10 osób, produkując wówczas do 10 urządzeń rocznie. Dzięki nastawieniu na 
jakość, nowe technologie, optymalizację produkcji oraz organizację pracy, BKF myjnie, pod 
kierownictwem Piotrka i jego żony, stały się firmą wypuszczającą szereg produktów oraz usług dla 
firm z całego świata oraz zatrudniającą ponad 158 osób z 59 mln zł przychodów.

Informacje dodatkowe:

- Wydarzenie otrzymało Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Szczecin 

- Wszyscy wolontariusze podczas wydarzenia będą zapewnieni przez 

Szczecin 2.0 - młodzież


- Każdy z uczestników otrzyma pakiet sponsorski 

- Podczas wydarzenia zostanie zapewniony mały catering (kawa, herbata, 

przekąski itp.)
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