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W maju 2011 r. Roadshow Polska we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą,
Bankiem Millennium oraz przedstawicielami władz samorządowych, pod
patronatem Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz
Banku Światowego rozpoczęły cykl spotkań z przedsiębiorcami, pod nazwą
Regionalne Forum Biznesowe. Do tej pory odbyły się cztery spotkania – w
Krakowie, Wrocławiu, Bydgoszczy oraz Rzeszowie.

Regionalne Forum Biznesowe to platforma dyskusji o szansach i barierach
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, możliwościach jej wsparcia, a także o
pozyskiwaniu środków i technikach finansowania przedsięwzięć gospodarczych.
Kluczowym zadaniem Forum jest budowa wzajemnych relacji i wymiana
doświadczeń
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samorządowych i sektorem finansów.
26.09.2011 | Berlin

Program Forum został zbudowany tak, by umożliwić wymianę informacji na
temat aktualnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej oraz podzielenie się
opiniami dotyczącymi codziennej praktyki działania w biznesie.
Wierzymy, że taka dyskusja w okresie wychodzenia gospodarki z kryzysu, ma
głęboki praktyczny sens i pozwoli nam lepiej poznać wzajemne oczekiwania –
mówi Bogusław Kott, Prezes Zarządu Banku Millennium. W trakcie spotkań
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» IT w Służbie Zdrowia GigaCon
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chcemy przekonać przedsiębiorców, że innowacyjność jest warunkiem sine qua
non dalszego dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki. Cieszę się, że
Krajowa Izba Gospodarcza może wspierać
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w
naszych
dokumentach
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że
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się:
innowacyjna gospodarka oraz ochrona
własności intelektualnej. Konsekwentnie
podążamy tą drogą i pragniemy przekonać do pójścia nią polski biznes - mówi Andrzej Arendarski, Prezes
Krajowej Izby Gospodarczej. Mamy nadzieję, że Forum wpisze się w kalendarz miast na kolejne lata jako
coroczne wydarzenie – mówi Eva Krisztina Aboo, Prezes Roadshow Polska.
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Spotkanie inaugurujące cykl odbyło się w Krakowie 10 maja br. Wydarzenie
zostało zorganizowane we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, pod
patronatem honorowym Ministra Gospodarki, Ministra Rozwoju Regionalnego,
Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa i
patronatem Banku Światowego. Spotkanie uświetniła obecność przedstawicieli
władz samorządowych oraz wystąpienia m.in: Andrzeja Arendarskiego,
Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej oraz prof. Dariusza Rosatiego. Również w
kolejnych spotkaniach, organizowanych kolejno we Wrocławiu, Bydgoszczy i
Rzeszowie, wzięli udział liczni przedstawiciele lokalnych władz oraz
przedsiębiorstw, doskonale znający specyfikę prowadzenia działalności
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Zarabiaj na FOREX
Częścią każdego spotkania jest m.in. debata panelowa moderowana przed
redaktora Wojciecha Szeląga, szefa redakcji ekonomicznej Polsat News, w
której biorą udział przedstawiciele urzędów miast, urzędów marszałkowskich,
prezesi lokalnych izb przemysłowo – handlowych oraz przedstawiciele Banku
Millennium. Każdemu ze spotkań towarzyszy także wystąpienie lokalnego
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przedsiębiorcy.
W ramach Regionalnego Forum Biznesowego, zaplanowanych zostało
kilkanaście spotkań w całej Polsce. Kolejne spotkania, m.in. w Poznaniu,
Sopocie i Warszawie rozpoczną się od drugiej połowy września br. W
zależności od miasta, w spotkaniach bierze udział od 100 do 300 lokalnych
przedsiębiorców.
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Więcej informacji na: www.roadshowpolska.pl,
tel.: +48 22 357 09 77,
+48 22 498 92 77,

Outsourcing Portal
Lubię to!

info@ roadshowpolska.pl

Liczba osób, które lubią Outsourcing Portal: 426.
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KRAKÓW 10 maja 2011

Galeria zdjęć z Krakowa znajduje się TUTAJ
WROCŁAW 17 maja 2011

Galeria zdjęć z Wrocławia znajduje się TUTAJ
BYDGOSZCZ 26 maja 2011

Galeria zdjęć z Bydgoszczy znajduje się TUTAJ
RZESZÓW 8 czerwca 2011

Galeria zdjęć z Rzeszowa znajduje się TUTAJ
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Warto zobaczyć:
Rośnie zainteresowanie usługami contact center na polskim
rynku
Rok 2010 był czasem wzrostu zainteresowania usługami contact center na polskim
rynku, ale branża spodziewa się jeszcze lepszych wyników w roku 2011. Rosną
oczekiwania firm w zakresie kontaktu z klientem i obsługi tego procesu przez
specjalistyczne centra. Powoduje to ewolucję ośrodków call center w kierunku
nowoczesnych centrów wykorzystujących najnowsze technologie i kompleksowo
odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw. Contact center to nie tylko kontakt z
klientem, lecz także planowanie i realizacja sprzedaży, obsługa baz danych, obsługa
należności i prowadzenie badań rynkowych.

Kierunek rozwoju gospodarczego Szczecina
Strategiczne położenie w Europie, kadry oraz unikalna przestrzeń miejska stanowią
główne atuty inwestycyjne miasta, pokrywają się one z oczekiwaniami branży BPO/SSC.

Telepraca – rozwiązanie dla aktywnych seniorów?
W dzisiejszych czasach wymagania w stosunku do pracowników są bardzo wysokie, a
rynek pracy nasycony. Problemy ze znalezieniem pracy mają zarówno studenci, jak i
seniorzy. Osoby starsze posiadające takie same kwalifikacje jak ich młodsi koledzy,
często z racji wieku mają słabszą pozycję na rynku pracy. Jak zatem najlepiej poradzić
sobie ze zmieniającymi się wymogami pracy?
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