Zaproszenie na Kongres Firm
Rodzinnych „Ciągłość i zmiana” marzec, Wrocław
2019-01-25 11:21:58
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W imieniu organizatora serdecznie zapraszamy na drugą edycję Kongresu Firm Rodzinnych „Ciągłość i zmiana”,
który odbędzie się w dniach 6-7 marca 2019 r. w Haston City Hotel we Wrocławiu.
Wydarzenie adresowane jest do przedsiębiorców prowadzących ﬁrmy rodzinne oraz ich sukcesorów. Wydarzeniu
patronują marszałkowie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego.

Celem Kongresu jest wsparcie właścicieli ﬁrm rodzinnych w budowaniu silnych i stabilnych przedsiębiorstw,
poprzez dostarczenie im inspiracji do dalszego rozwoju, rzetelnej wiedzy i okazji do wymienienia się
doświadczeniem. Aby umożliwić wszystkim przedsiębiorcom dostęp do możliwości, jakie stwarza uczestnictwo w
wydarzeniu, wstęp na Kongres jest bezpłatny.

Program
Tematyką tegorocznej edycji jest „Ciągłość i zmiana” a zamierzeniem organizatorów wsparcie rodzimych
przedsiębiorców w wydobyciu potencjału wynikającego z połączenia dwóch elementów - wartości niesionych
przez ﬁrmy rodzinne oraz wdrożenia zmian i innowacji, które będą stymulować wzrost biznesu. Podczas
dwudniowego Kongresu odbędzie się konferencja i warsztaty biznesowe.

I dzień Kongresu - konferencja (6 marca 2019 r.)
W pierwszym dniu Kongresu przeprowadzone zostaną panele dyskusyjne poświęcone:
Przedsiębiorstwo rodzinne jako MARKA | Gospodarz panelu: PricewaterhouseCoopers
Innowacyjność | Gospodarz panelu: Związek Pracodawców Polska Miedź
Internacjonalizacja i Nowe Rynki | Gospodarz panelu: Kancelaria Prawna WKB
Prowadzącymi i uczestnikami paneli będą eksperci oraz przedstawiciele odnoszących sukcesy ﬁrm rodzinnych.

II dzień Kongresu - warsztaty (7 marca 2019 r.)
Drugiego dnia Kongresu odbędzie się śniadanie biznesowe połączone z networkingiem oraz warsztaty z zakresu:
Temat: Sukcesja
Partner warsztatu: Centrum Biznesu Rodzinnego
Temat: Marka
Partner warsztatu: PricewaterhouseCoopers
Temat: Mediacje
Partner warsztatu: Kancelaria Prawna i Mediacyjna Grażyna Górska
Temat: Finansowanie ﬁrm
Partner warsztatu: Dolnośląski Fundusz Rozwoju
Temat: Innowacyjność
Partner warsztatu: BizCode Sp. z o.o.
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Temat: Pomoc publiczna i Fundusze Unijne dla Firm Rodzinnych
Partner warsztatu: Kancelaria Wirciński Kweiciński Baehr

Organizatorzy
Kongres jest wspólnym przedsięwzięciem nauki, biznesu i władzy samorządowej. Organizowany jest przez:
Centrum Biznesu Rodzinnego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, Zachodnią Izbę Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Dolnośląską Izbę Gospodarczą,
Regionalną Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, Związek Pracodawców Polska Miedź, Dolnośląski
Fundusz Rozwoju.

Szczegółowe informacje, agenda oraz link do formularz rejestracji uczestników dostępne są na stronie www
wydarzenia: www.wsb.pl/wroclaw/kongres-ﬁrm-rodzinnych

Bezpośredni link do rejestracji uczestników: https://www.wsb.pl/wroclaw/kfr_zapisy
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