X Łódzki Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
PROGRAM
Termin: 13 - 18 listopada 2017r.
Regionalny koordynator wydarzeń: Fundacja Międzynarodowy Instytut Rozwoju.
• 13.11.2017 (poniedziałek) „BNI Meeting Day”
miejsce: Andel's by Vienna House Łódź.
Cel: budowanie postawy świadomego przedsiębiorcy na bazie historii sukcesu
członków grupy BNI.

13.11.2017 (poniedziałek) „Project Union Day”
miejsce: PIFE ul. Moniuszki / UŁ Wydział Prawa
Cel: Promowanie wiedzy z zakresu możliwości pozyskiwania fundusz europejskich na
rozwój przedsiębiorczości.
Dodatkowo podczas ŚTP będą uruchomione 2 Mobilne Punkty Informacji na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Prawa i na Wydziale Zarządzania dla studentów.

• 14.11.2017 (wtorek) „Coaching Inspiration Day”
miejsce: LOCUS Biuro Coworkingowe, ul. Piotrkowska 276 bud. B, lok.2.
Cel: Wspieranie indywidualnego rozwoju osobistego i zawodowego w zakresie budowania przedsiębiorczej postawy.
Specjalistyczne warsztaty i konsultacje tematyczne ze specjalistami z dziedziny
coachingu oraz prawa.

• 15.11.2017 (środa) „SUKCESJA Women Day”
miejsce: Centrum Handlowo-Rozrywkowe Sukcesja.
Cel: Wzmacnianie przedsiębiorczości kobiet. Stworzenie przestrzeni do budowania
relacji, rozwoju i inspiracji.
Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości dedykowane kobietom.

• 15.11.2017 (środa) „Work Consulting Day”
miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi. ul. Kilińskiego 102/102A,
Cel: Budowanie postawy świadomego obywatela i przedsiębiorcy. Promocja form
wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo bądź bezrobotnych.
Warsztaty i konsultacje tematyczne ze specjalistami Powiatowego Urzędu Pracy
w Łodzi.

•

16.11.2017 (czwartek) „ANDEL’S Youth Lodz Trajectory Design Day”
miejsce: Andel's by Vienna House Łódź.

!

Wielkie Lekcje Biznesu i Innowacji dla 1200 uczniów szkół ponad gimnazjalnych,
stworzenia przestrzeni o charakterze edukacyjno- inspiracyjnej i networkingowej
dedykowanej typowo młodzieży będącej na etapie projektowania swojej przyszłej kariery zawodowej i wkraczającej w świat przedsiębiorczości
Cel: Budowanie postawy świadomego obywatela i przedsiębiorcy wśród młodzieży. Wspieranie talentów i rozbudzanie motywacji i inspiracji do działania.
umożliwienie młodzieży spotkania z liderami w zakresie biznesu i innowacji.
Specjalistami, których wiedza, doświadczenia, postawa oraz wybory zawodowe,
mogą stać się przykładem do naśladowania.

•

17.11.2017 (piątek) „MILIONOVA Business Inspiration Day”
miejsce: Milionova Fabryka Designu.
Cel: Inspirowanie i motywowanie do świadomego i odważnego kreowania wizji
własnego biznesu i siebie.
Warsztaty, wystąpienia łączące biznes i design utrzymane w TEDx-owym klimacie.– mówcy z obszarów innowacja biznes design, projekcja filmów z kanału
TED.com, dyskusja , networking i wymiana kontaktów.

•

18.11.2017 (sobota) „STREFA Startup Spark Day”
miejsce: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Cel: Budowanie w Łodzi pozytywnego ekosystemu dla biznesu, prezentacja
środowiska START-UP-owego ŁSSE, Stworzenie przestrzeni do rozwoju, inspiracji i budowania relacji biznesowych.
Prelekcje, warsztaty tematyczne, strefa open space -strefa networkingu, Zakończenie X ŚTP.

!

