MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

POLISH BUSINESS MEETING
Kierunki rozwoju dla MŚP
Przyjdź – wybierz - działaj!
Jest nas w Polsce 1,5 miliona! Wytwarzamy 67% PKB. Zapewniamy miejsca
pracy ok. 70% wszystkich zatrudnionych.
Razem stanowimy potężne koło zamachowe polskiej gospodarki.
Moglibyśmy być z siebie dumni i patrzeć w przyszłość z podniesioną głową. Moglibyśmy
stawiać sobie kolejne cele, obierając nietuzinkowe, śmiałe kierunki rozwoju.
Moglibyśmy … Ale czy wiemy, jak dokonać tego w polskich realiach?
Wiele krajowych marek, dziś znaczących na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych,
zaczynało od niewielkiej działalności, ale z wielką pasją i wielkim sercem do walki o własne
marzenia.
To wydarzenie ma nas wesprzeć w poszukiwaniu kierunków i możliwości działania,
rozszerzyć horyzonty i, niczym kompas, wyznaczyć drogę realizacji planów.
Ma pokazać, że możemy wykorzystać polskie warunki dla zwiększenia konkurencyjności
oferty naszych firm bądź rozejrzeć się za możliwościami realizacji tych ofert poza granicami.
Ma być też potwierdzeniem, że możemy korzystać nie tylko z najnowocześniejszych narzędzi
marketingowych i pomocy najlepszych specjalistów z dziedzin administracyjnych, ale także,
lub przede wszystkim, z doświadczeń tych, którzy już wiele na rynku osiągnęli.
Doceńmy wartość własnej marki. Kierujmy się przykładem najlepszych polskich firm.
Pokażmy światu, na co nas stać!
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Polish Business Meeting, 15 maja 2015 roku.
To pierwsza taka konferencja biznesowa w Polsce, poświęcona firmom, takim jak Twoja!
Wśród prelegentów znajdą się sławni ludzie biznesu, a także prezesi Polish Business Club’u z
innych krajów Europy. Dzięki ich wykładom dowiesz się, jak wygląda działalność polskich
firm na rynkach zagranicznych.
Poza tym, na konferencji:
➔ poznasz dobre przykłady firm, którym się udało,
➔ prelegenci, w tym zarządzający firmami, powiedzą Ci, jak robić biznes na większą
skalę,
➔ ostrzeżemy Cię przed pułapkami, które czyhają na przedsiębiorców,
➔ nauczymy Cię, jak sobie radzić z “sytuacjami bez wyjścia”,
➔ poznasz najczęstsze błędy firm, którym się nie powiodło, ale Tobie, dzięki temu,
uda się ich nie popełnić,
➔ dowiesz się, jak skutecznie promować swoje produkty za granicą,
➔ porównasz polskie i zagraniczne kwestie prawno-podatkowe,
➔ poznasz nowych partnerów biznesowych, a może też i klientów?
➔ będziesz miał okazję do promocji swojej działalności,
➔ poznasz ekspertów z wielu dziedzin, którzy podzielą się z Tobą praktycznymi
wskazówkami.
Pomyśl, ile możesz stracić nie mając tej wiedzy i tych kontaktów.
Polish Business Club powstał, by pomagać polskim przedsiębiorcom w ich rozwoju. Dajemy
Ci do tego świetną sposobność i doskonałe narzędzia.
Przyjdź i skorzystaj!

Sławomir Stańczuk
Prezes Zarządu Polish Business Club
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