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To międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę, kształtowanie umiejętności 
przedsiębiorczych, podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008 roku, w 143 krajach 
świata, w tym w Polsce. Każdego listopada organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu 
przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające zdobyć 
wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, 
zakładania start-upów, negocjowania z pracodawcą czy budowania własnej marki. 

więcej o ŚTP na www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl 

  

Jak co roku i Wyższa Szkoła Gospodarki włącza się w to duże przedsięwzięcie, oferując swoim 
odbiorcom biznesowe spotkania: 

  

17.11. 2014  

Godz. 15:00 – 16:30  

Start-up online - czyli jak zacząć biznes i zarabiać w sieci 

Opis:  Dlaczego tylko nieliczni właściciele internetowych firm osiągają sukces? Jaki model biznesowy 
wybrać i dlaczego większość strat-upów pada po pierwszych miesiącach działalności w sieci. Wnikliwa 
analiza rynku na konkretnych przykładach i z dużą dawką humoru. 

Prowadzący: Robert Lauks - Centrum Przedsiębiorczości Studenckiej WSG. 

Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki, ul. Naruszewicza 11, bud. K, sala K 8. 

  

Godz. 16:30 – 20:00 

Przedsiębiorczy poniedziałek EKSTRA - Przedsiębiorczy poniedziałek „Plusy i minusy inwestowania w 
nieruchomości” 

Opis: Wszyscy zainteresowani tematyką inwestowania w nieruchomości będą mogli dowiedzieć się 
m.in.: 

1. Co wpływa na udaną inwestycję? 

2. Na co należy zwrócić uwagę inwestując w nieruchomości? 

3. Jak inwestować w grunty, a jak w nieruchomości? - metody inwestowania 

4. Kreatywne sposoby inwestowania z wykorzystaniem dźwigni finansowej. 

Prowadzący: 

Robert Przygoda - inwestor, trener, przedsiębiorca – wolny finansowo,  autor popularnego bloga o 
inwestowaniu w nieruchomości gruntowe i kursu inwestycje ziemskie.Ekspert w klubie inwestorów - 
Global Investor Club. 

  

http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl/


Marcin Kubiak -  Przedsiębiorca, inwestor, manager, handlowiec, coach, trener i szkoleniowiec. 
Właściciel firmy Novahouse, specjalizującej się w pośrednictwie w sprzedaży mieszkań gotowych do 
wprowadzenia w Gdańsku. 

  

Przedsiębiorczy Poniedziałek jest organizowany przez Członków Bydgoskiego Klubu ASBiRO i klubu 
Cashflow przy WSG.  Swoimi działaniami, od około roku, inspirują, edukują oraz motywują osoby 
przedsiębiorcze pokazując, że aktywność, odwaga i własna inicjatywa są drogą do osiągnięcia sukcesu.  

Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki, ul. Naruszewicza 11, bud. K, aula K 1. 

  

18.11.2014 

Godz. 13.00 – 14.00 

Peak Performance Trening 

Opis: Przykładowa sesja bioffedback – czyli jak zaprogramować umysł przedsiębiorcy na maksymalną 
wydajność. 

Prowadzący: dr Katarzyna Łukowska - pedagog, trener, wykładowca i terapeuta Biofeedback EEG. 

Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki , ul. Garbary 2, bud. A, sala A 6; druga część spotkania bud. M, sala 
M 21, III piętro. 

  

Godz. 14.00 – 15.00 

Analiza rynku i testowanie produktów  

Opis: Testy rozwiązań jako metody weryfikacji przydatności wybranego rozwiązania w środowisku 
klienta i jego otoczeniu biznesowym. 

Prowadzący: Paulina Markiewicz - kierownik Centrum Badań Regionalnych i Lokalnych WSG. 

Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki , ul. Garbary 2, bud. A, sala A 6. 

  

Godz. 15.00 – 16.00 

Strategia cenowa 

Opis: Polityka cenowa – metody jej kształtowania, najczęściej wybierane  strategie, znaczenie ceny dla 
klienta. 

Prowadzący: dr Piotr Szymański, Dyrektor Kreatora Innowacyjności WSG. 

Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki , ul. Garbary 2, bud. A, sala A 6. 

  

Godz. 17:00 – 19:00 

Cashflow Day 

Opis: Dzień z grą planszową, która uczy inteligencji finansowej. Celem gry jest nauczenie graczy 
koncepcji inwestowania i zarabiania pieniędzy. Na starcie każdy gracz otrzymuje z przydziału zawód, 
status rodzinny, wysokość zarobków i zobowiązania finansowe kredyty, pożyczki, rachunki. Przyłącz się 
do rozgrywki i wydostań się z wyścigu szczurów. 

Organizator: Cashflow WSG & Koło Naukowe "Wielka Okazja". 

Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki, ul. Garbary 3, bud. G, Sala G 3. 


