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Rusza ostatni bezpłatny projekt wspierania firm
rodzinnych

Szukasz kredytu? Lokaty?
Ubezpieczenia?

Opublikuj na Facebooku
Opublikuj na Twitterze

Sprawdź oferty w internecie

Opublikuj na Wykopie
Wyślij link mailem

Najczęściej czytane
GALERIE

7 dni

24h

Ewa Minge o nowej marce sieciowej
Budżet państwa dopłaca do ulgi na dzieci
Jak banki zarabiają na spreadach? Wcisnęli...
Inni zamykają kopalnie, a my na Dolnym Śląsku...
Datek za duszpasterską wizytę przelewem na konto...
UOKiK chce kary dla Apolandii.com. Za piramidę
Wrocław: Nowa Papiernia gotowa! Do loftów...

Rodzinna firma ze Smokiem

Koszt zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika....
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Opłaty w bankach 2015.
Zapłacimy...
2015-02-03 12:47
(2)
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Powstanie butik Nespresso
2015-01-30 18:31
(0)

prof. Andrzej Jacek Blikle, prezes firmy rodzinnej A.Blikle

100%

Słodki sukces małego...
2015-01-30 16:40
(0)

Siódma i na pewno już ostatnia edycja projektu „Firmy Rodzinne 2” rozpoczyna się 26 marca, w
Warszawie, dwudniową konferencją, na której omawiane będą zagadnienia budowania strategii i
zarządzania emocjami w firmach rodzinnych, a o budżecie nawigacyjnym opowie profesor Andrzej
Jacek Blikle.
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Związkowcy Kopalni Węgla...
2015-01-27 17:13
(0)

100%

Politechnika Wrocławska
rozpoczyna...
2015-01-22 13:29
(0)

FR2 to projekt, który oprócz jego głównego celu, jakim jest podniesienie konkurencyjności firm rodzinnych w
Polsce, postawił sobie za zadanie budowę środowiska i marki niezależnych przedsiębiorców, którzy prowadzą
firmy z członkami swoich rodzin.

Polecamy

Fot.: Arkadiusz Lawrywianiec

Nadal mało kto w Polsce zdaje sobie sprawę z faktu, że przedsiębiorstwa rodzinne są fundamentem polskiej
gospodarki. Są to firmy niezwykle żywotne, które są w stanie przetrwać każdy kryzys, dlatego, że ich celem
nadrzędnym nie jest finansowy zysk, tylko trwanie przedsiębiorstwa, pasja, realizowanie wartości założyciela
firmy.

Lenovo konsekwentnie idzie do
przodu

WYDARZENIA

Stand Up Corner

O tym wszystkim mowa będzie na konferencjach i warsztatach projektu

Wrocław, 5 lutego 2015 (czwartek), g. 20:00

Zainteresowani powinni zajrzeć na stronę www.firmyrodzinne.eu.

Zaklinacz Kobiet

Trwa sześć edycji szkoleń dla przedsiębiorców, odbywają się spotkania mentoringowe w największych firmach
rodzinnych Polski, pierwszy semestr prac mają już za sobą studenci program podyplomowego SWPS
„Innowacyjne zarządzanie firmą rodzinną” oraz liderzy, którzy będą budowali środowisko firm rodzinnych w
swoich okolicach. Polecam m.in. poniższe reportaże:
• Dlaczego warto przystąpić do projektu FR2?
• Najważniejsze było spotkanie
• Wystartowała III edycja szkoleń dla przedsiębiorców w FR2

Old Love

Wrocław, 6 lutego 2015 (piątek), g. 20:30

Projekt jest bezpłatny, organizatorzy oferują wiedzę twardą, z budowania marki, strategii, sukcesji,
rozwiązywania konfliktów, delegowania zadań, kreatywności, zarządzania firmą rodziną oraz wiedzę „miękką”
czyli warsztaty rozwojowe, dzięki którym uczestnicy sami będą mogli stwierdzić, czego potrzebują od projektu.
Dostosowanie do potrzeb indywidualnych uczestnika jest unikalną wartością tego projektu i metodologii
wsparcia firm rodzinnych wypracowanej w projekcie FR1.
Niezwykłą korzyścią są także spotkania mentoringowe w największych firmach rodzinnych w Polsce, oraz 30
godzin indywidualnego doradztwa.
Głównym celem FR2 jest podniesienie konkurencyjności firm rodzinnych, ale , jak mówią organizatorzy,
naszym wspólnym meta-celem jest budowanie świadomego swojej wagi i wyjątkowości środowiska
niezależnych przedsiębiorców rodzinnych.
Kontakt: www.firmyrodzinne.eu
oraz:
Karina Knyż-Grzywa, 669 430 660
Magdalena Kmak, 22 11 00 842, 605 520 960
Małgorzata Zawadka, 669 080 260
Źródło: Materiały Prasowe
opublikował: Bożena Kończal
Więcej na temat: firmy rodzinne, dofinansowanie, biznes
Oceń

0

0

Głosy: 0

Wydrukuj

Wrocław, 14 lutego 2015 (sobota), g. 17:00

Old Love
Wrocław, 14 lutego 2015 (sobota), g. 20:00

Kabaret Młodych Panów
Strzegom, 21 lutego 2015 (sobota), g. 20:00
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firma recyklingowa
Forum: Mam pomysł

Ostatni wpis: 2014-12-23, 10:36

jakie macie plany na lato 2015?
Forum: Po godzinach
Ostatni wpis: 2014-12-16, 09:38
Witamy w Strefie Biznesu
Forum: Po godzinach
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Opłaty w bankach 2015.
Zapłacimy więcej za konta i karty

OC już od 249 zł za rok – sprawdź
ofertę

Inni zamykają kopalnie, a my na
Dolnym Śląsku budujemy nową!

Dlaczego wrocławianie chętnie
kupują mieszkanie na Gądowie

Jak zapowiadaliśmy, po jesiennej
fali podwyżek przyjdzie kolej na
następne. Już są&n… więcej

15% zniżki przy zakupie online w
AXA Direct. więcej

Z Andrzejem Zibrowem, dyrektorem
generalnym Coal Holding, o
budowie kopalni w Ludwikowicac…
więcej

Gądów to teraz najgorętsza
lokalizacja na rynku
mieszkaniowym stolicy Dolnego
Śląska. – To… więcej

Komentarze
Przedstaw się *

Odpowiedź *

about:blank

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Zachowaj

Podgląd

Oferty

PARTNER SERWISU

Wiadomości

Firma

PARTNER SERWISU

Pieniądze

Prawo i podatki

Komunikaty

Forum

regiopraca

regiodom

regiomoto

Promocje

Lokaty dla każdego

Kredty hipoteczne

Konta osobiste

Karty kredytowe

O nas

Regulamin

Pomoc

Redakcja

Reklama

Polityka dotycząca plików "cookies"

2015 © Polskapresse Sp. z o.o.

