
DORADZTWO Zapisy i informacje: poznan.pl/poznanbiznespartner

11 października (wtorek 10:00 - 14:00) 
Doradztwo podatkowe (telefoniczne)

19 października (środa 10:00 - 13:00) 
Doradztwo podatkowe dla obywateli Ukrainy (stacjonarne)

26 października (środa 10:00 - 14:00)
Doradztwo prawne (telefoniczne)

27 października (czwartek 12:00 - 14:00)
Doradztwo podatkowe (telefoniczne)

1 - 31 października (poniedziałek - piątek)
Doradztwo z biznesplanu (telefoniczne)

PLUS JEDEN POZNAŃ Zapisy i informacje: plusjeden.com | Miejsce: ul. Za Bramką 1, Poznań

3-4 października (poniedziałek-środa 10:00-14:00)
Pomysł, nisza, insight - testowanie i wdrażanie pomysłów
biznesowych 

10,17, 24 października (poniedziałek 17:00-20:00)
Własny blog na Wordpressie

3 października (poniedziałek 9:00 - 13:00) 
Monitorowanie i badanie skuteczności prowadzonych badań w
Internecie

3 października (poniedziałek 17:00 - 19:00) 
Wybór formy opodatkowania dla indywidualnej działalności
gospodarczej osoby fizycznej 

4 października (wtorek 9:00-13:00) 
Skuteczna marka w Internecie - propozycje wartości dla klienta 

4 października (wtorek 10:00 - 13:00)
Two steps to success - biznesplan dla początkujących

4 października (wtorek 11:00 - 12:30) 
Jak zarządzać wiedzą firmową bez wielkich inwestycji?

5 października (środa 9:00 - 11:00) 
Historia mocnego start-upu, czyli jak wejść na rynek i osiągnąć sukces 

5-7 października (środa-piątek 16:30 − 20:00)
Podatek VAT

6 października (czwartek 10:00 - 13:00)
Two steps to success - biznesplan dla początkujących 

7 października 2022 (piątek 12:00-14:00) 
Znajdź pomysł na własny biznes

10 października (poniedziałek  11:30 - 13:30)
Być sterem,  żeglarzem i okrętem - o niezależności i kreatywności

12 października (środa 9:00 − 10:30)
Rozwój zawodowy - jak pozyskać dofinansowanie do szkoleń i kursów
itp. 

12  października (środa 11:00 - 13:00) 
Własna firma dla obywatela Ukrainy

12-14 października (środa-piątek 16:30 - 20:00) 
Jak zaplanować efektywny biznes

13 października (czwartek 9:00 - 11:00) 
Strategia biznesowa - przydatne narzędzia, modele i taktyki

13 października (czwartek 9:00 − 13:00)
I May! Szkolenie z telefonicznej komunikacji biznesowej

14 października (piątek 9:00 - 11:00)
Teoretycznie i praktycznie o kasie fiskalnej

SZKOLENIA ONLINE Zapisy i informacje: poznan.pl/poznanbiznespartner | Miejsce: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, Poznań

KALENDARIUM BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ,
WYKŁADÓW I DORADZTWA BIZNESOWEGO

PAŹDZIERNIK 2022

14 października (piątek 9:00-13:00) 
Strona internetowa vs. media społecznościowe

17 października (poniedziałek 9:00-11:00)
Jak skutecznie badać potrzeby klienta? 

17 października (poniedziałek 18:00 - 19:00) 
Czas ma znaczenie. Jak pozytywnie go organizować? 

18 października (wtorek 9:00 - 10:30) 
Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wprowadzenie do
tematu "własnej firmy"

18-19 października (wtorek-środa 9:00 - 16:30)
SKUTECZNE TECHNIKI KOMUNIKACJI - TO KLUCZ DO SUKCESU 
Jak być dobrym mentorem i wzorem dla młodych pracowników?

19 października (środa 10:00 - 13:00) 
Prawo reklamy

20 października (czwartek 9:00-10:30)
Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej "Wsparcie w starcie"-
szansa na założenie i rozwój przedsiębiorstwa

20 października (czwartek 11:30-13:30) 
Negocjacje - poznaj triki i techniki

21 października (piątek 11:30 - 13:15) 
Burza mózgów - praktyczny poradnik

24 października (poniedziałek 9:00 - 13:00) 
Content a SEO - wypromuj się skutecznie w sieci

24 października (poniedziałek 16:30-19:30)
Budowanie pewności siebie

25 października (wtorek 9:00 - 11:00) 
Formy prowadzenia działalności po Polskim Ładzie 2.0 

26 października (środa 11:30 - 13:00) 
Wstęp do rachunkowości cz. I 

26 października (środa 13:30 - 15:00) 
Wstęp do rachunkowości cz. II: Zasady ewidencji rozrachunków

26 października (środa 16:30 - 19:30) 
Budowanie pewności siebie

27 października (środa 9:00 - 11:00) 
Polski Ład 2.0 - przegląd zmian

 

https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/bezplatne-zdalne-doradztwo-podatkowe,32365.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/bezplatne-telefoniczne-doradztwo-prawne,30007.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/bezplatne-telefoniczne-doradztwo-prawne,30007.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/pozyczka-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-wsparcie-w-starcie-szansa-na-zalozenie-i-rozwoj-przedsiebiorstwa,31726.html
https://bit.ly/3vOZhI8
https://bit.ly/3vOZhI8
https://bit.ly/3vOZhI8
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/design-thinking-myslenie-projektowe-w-praktyce-szkolenie-stacjonarne,35388.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/design-thinking-myslenie-projektowe-w-praktyce-szkolenie-stacjonarne,35388.html

