
Szanowni Państwo,

Konińska Izba Gospodarcza wraz z Akademią Nauk Stosowanych w Koninie 
ponownie organizuje konferencję „Konin Business Meeting”. Jest to wydarzenie adresowane 

do przedsiębiorców z Wielkopolski Wschodniej, którego celem jest stworzenie przestrzeni 
do inspiracji, dyskusji oraz integracji środowiska przedsiębiorców.

Wielkopolska Wschodnia stoi przed wyzwaniami transformacji energetycznej oraz zmian 
demograficznych. Warto zatem zastanowić się, jak będzie wyglądało życie i praca 
w regionie oraz mieście, które straci charakter miasta średniej wielkości i powróci 

do swej dawnej roli – miasta prowincjonalnego.

Konferencja ma na celu przypomnienie przedsiębiorcom, że zmiany globalne istotnie 
wypływają na rynek lokalny, jak również na wszystkich przedsiębiorców działających 

w subregionie. Prelegenci przybliżą kwestie m.in. odpowiedniego modelu biznesowego 
i przedstawią obecne zamiany jako szanse, a nie zagrożenia. Z tego powodu motywem 

przewodnim tegorocznej konferencji jest hasło „Lokalny biznes w czasach globalnej niepewności”. 
Data wydarzenia to 7 kwietnia 2022, miejsce: Aula ANS w Koninie.

Spodziewamy się gościć 100-120 przedsiębiorców z regionu Wielkopolski Wschodniej, 
którzy będą mieli okazję posłuchać interesujących mówców, uczestniczyć w wybranych sesjach 

szkoleniowych oraz nawiązywać biznesowe relacje w sprzyjającej atmosferze.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu, które zdobyło duże uznanie uczestników. 
Zostało określone jako wyjątkowo interesujące i wyróżniające się wśród innych 

tego typu imprez w regionie.

Bilety na wydarzenie zakupić można pod adresem: 
https://evently.pl/events/593-konin-business-meeting

Mateusz Kowalewski
Prezes
Konińska Izba Gospodarcza

https://evently.pl/events/593-konin-business-meeting


KONFERENCJA 

„Lokalny biznes w czasach globalnej niepewności”
Data: 07.04.2022 r.

Miejsce: Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
Centrum Wykładowo–Dydaktyczne, ulica ks. J. Popiełuszki 4

AGENDA
Rejestracja (poranna kawa i ciacho)

Otwarcie

Świat się zmienił. Nic nie jest takie, jak wczoraj. 
Czy lub kiedy wróci normalność?

Zagadnienia: 

Rynek pracy (demografia, płace, migracja), inflacja, stopy procentowe, 
globalizacja vs. lokalizacja, odwrócenie łańcuchów dostaw. 
Analiza przedsiębiorców z KIG (lub wystąpienie gościa)
Prezentuje – Mateusz Kowalewski (lub Grzegorz Maliszewski, Millenium)

Panel I: Oswoić „Czarnego Łabędzia” czyli przewidzieć nieprzewidziane. 
Jak zawsze być 2 kroki do przodu?

Zagadnienia:

1. Biznes w niepewnych czasach, czyli potencjał elastycznego planowania.
2. „Zwinne zarządzanie” step by step.
3. Jak radzić sobie z przerwanymi łańcuchami dostaw?
4. Od komunikacji do sukcesu. Jak komunikować się w sytuacjach kryzysowych?
5. Sekrety cyberbezpieczeństwa. 10 rzeczy, które musisz wiedzieć, by Twoja firma 

była bezpieczna w sieci. 
6. Znaj swoje prawa! Ochrona prawna marki.

Uczestnicy: Aleksandra Michnicka (RESORT MARKETING), Eliza Gwizd (AGTOS), Michał 
Wasik (ROLPLAN), Andrzej Nowak (Kancelaria Prawna RPMS Staniszewski i Wspólnicy), 
Sebastian Strzech (CompNet)

9.00

9.30

9.45

10.15

Przerwa kawowa / networking
 
Panel II: Wielkopolska Wschodnia – zostać czy wyjechać? 
Szanse i zagrożenia dla biznesu w regionie.

Zagadnienia:

1. Globalizacja vs. Lokalizacja
2. Co sprzyja biznesowi w Wielkopolsce Wschodniej, a co przeszkadza?
3. Sprawiedliwa Transformacja z perspektywy przedsiębiorców.
4. Kształcić lokalnie, czy globalnie? Analiza potrzeb rynkowych

Uczestnicy: Beata Wieliczko (VN CONSULTING), Agnieszka Pawłowska (Global Strateg), 
Maciej Sytek (ARR Konin), Robert Ligocki (WORK&BENEFIT), Władysław Kocaj 
(Starostwo Powiatowe)
Moderacja: Mateusz Kowalewski

Lunch

Równoległe sesje warsztatowe



„Odetchnij głęboko! Jak złapać zdrowy dystans do rzeczywistości?” 

Naszym gościem specjalnym będzie Pan Maciej Szyszka, który opowie o tym jak 
oddech, spokój, koncentracja oraz zimno przekładają się na zdrowie oraz jakość życia 
i relacji z otoczeniem.
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5. Sekrety cyberbezpieczeństwa. 10 rzeczy, które musisz wiedzieć, by Twoja firma 

była bezpieczna w sieci. 
6. Znaj swoje prawa! Ochrona prawna marki.
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11.15

11.45

12.45

13.30

14.30

16.00

Sesja I
Internacjonalizacja 

biznesu

Sesja II
Przyszłość regionu

Sesja III
Marketing

Jak wejść 
z biznesem na rynki 

zagraniczne

Czy tylko energia?
Głos przedsiębiorców 
w sprawie przyszłości 

Wielkopolski Wschodniej

Jak promować firmę 
w nowoczesnych mediach 

i radzić sobie z zagro- 
żeniami dla wizerunku

Koszt udziału w wydarzeniu to 50 zł. Dla członków KIG przygotowana została zniżka członkowska.  
Istnieje możliwość nabycia biletu połączonego z Afterparty, które odbędzie się 

w Restauracji PEPE NERO o godz. 18:00. Partnerami Afterparty są Santader Bank i Grupa AWW.


