SPOTKANIA MENTORINGOWE

Foto FFR fantastyczne spotkania w firmach rodzinnych w projekcie Firmy Rodzinne II: Osadkowski, Koral, Mokate

Zaproszenie i zgłoszenie dla firm rodzinnych
W spotkaniu bierze udział wąskie grono osób z firm rodzinnych, dzięki czemu istnieje możliwość bezpośredniej
dyskusji z gospodarzami i uczestnikami. Jest to doskonała i unikalna okazja do osobistego poznania, podzielenia się umiejętnościami i wiedzą, jaką możemy się tylko między dostać w prezencie. Spotkania odbywają się
w siedzibach i ośrodkach firm rodzinnych w całej Polsce.
Chcesz rozwijać siebie i swoją firmę rodzinną w oparciu o doświadczenia innych właścicieli firm rodzinnych?
Zapraszamy całe rodziny!
Warto się od siebie uczyć, żeby nie wpadać w te same dołki dwa razy.
Przykład planu spotkania zawsze modyfikowanego (około 4-5 godzin – od godzin popołudniowych):
 Przywitanie oraz przedstawienie uczestników spotkania
 Głos dla gospodarza oraz historia rodziny w biznesie
 Merytoryczny obszar wiedzy i doświadczenia, którym gospodarz dzieli się z uczestnikami
 Dyskusja z uczestnikami oraz zwiedzanie firmy, w której gościmy

Każde spotkanie jest wyjątkowe, tak jak biznesowa rodzina, która jest gospodarzem.
Odwiedziliśmy już:
YES, OCHNIK, Grupa Vox, V&P, Koral, Grupa Nowy Styl, Grupa Adamed & Hotel Narvil, Grupa Osadkowski,
Mokate, Centrum Medyczne ENEL-MED, Herbewo, Blachy Pruszyński, Pożegnanie z Afryką, Fakro, Cermag Poznań,
Grant Thornton, Hotel Witek, FA Krosno, Dwór Kombornia, Salve Medica, Olandia, Sądecki Bartnik, Kancelaria Ożóg
Tomczykowski, JMP Flowers

Dziękujemy!

ZGŁOSZENIE
Prosimy o czytelne wypełnienie formularza i odesłanie skanu, zgłoszenie będzie zawsze potwierdzone.
Mentoring (GOSPODARZ)*

…………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osób zgłoszonych na spotkanie*

1.
2.

Telefon kontaktowy*

…………………………………………………………………………………………………………………

Email*……………………………….. ………………………………………………

……………………………………………………………………………….
pieczątka firmy zgłoszonej*oraz czytelny podpis osoby zgłaszającej

Czy zgłoszone osoby uczestniczą w projekcie „Firmy rodzinne 2”*TAK / NIE
*obowiązkowe! Pierwsze 25 osób uczestniczy w spotkaniu bezpłatnie. Pozostałe osoby pokrywają koszt cateringu 50 zł netto/ osoby. Nie ma ograniczeń w korzystaniu ze spotkań Liczba miejsc ograniczona przez gospodarza.

Uwaga! Zgłoszenie przesłać na email: biuro@firmyrodzinne.org
*Podpisanie formularza oznacza, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych raz przesyłanie informacji o spotkaniach i przedsięwzięciach dla firm
rodzinnych. Udostępnienie danych ma charakter dobrowolny oraz oświadczam, że znam swoje prawa zgodnie Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z. zm. Oświadczam, iż akceptuję warunki zgłoszenia na spotkanie.

Przed nami jeszcze pięć spotkań wakacyjnych.
Będą to ostatnie spotkania organizowane w ramach projektu Firmy Rodzinne 2.
Harmonogram:
21. sierpnia, Andrem AB, Ryzyka wynikające z wybranych zapisów kontraktowych stosowanych w dużych
realizacjach budowlanych. Niebezpieczeństwa i zagrożenia braku nadzoru nad instalacjami elektrycznymi
w budynkach, Gdynia
27. sierpnia, Bomis, Kobieta w firmie rodzinnej. Wycena wartości marki, znaku towarowego, know-how, patentu w firmie rodzinnej dla celów zarządczych lub transakcyjnych, Poznań
30. sierpnia, SPA_larnia, od rodzinnej rozmowy do silnej marki, Puszczykowo k/Poznania
18. września, Olivia Business Centre i Pekabex, Współpraca menagera z właścicielem firmy rodzinnej, Gdańsk
28. września, Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, Warszawa
Znajdziecie je na stronie Fundacji Firmy Rodzinne www.firmyrodzinne.org oraz na stronie projektu
www.firmyrodzinne.eu
Zgłoszenia przyjmuje
Małgorzata Stromczyńska
Skan proszę przesłać na adres: biuro@firmyrodzinne.org;
tel. 61 22 50 641; kom. 694 191 647

ZAPRASZAMY!

