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Trafostacja Sztuki w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 4
Szczecin z racji swojego położenia stanowi atrakcyjną przestrzeń do lokowania
biznesu. W uzupełnieniu wsparcia instytucjonalnego, kreatywnych zasobów
ludzkich i szybko rozwijającej się innowacyjności oferujemy Państwu udział
w Scandinavian Business Connect.
Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniem przedsiębiorców proponujemy
nową, wzbogaconą formułę. Na jeden płaszczyźnie, w tym samym czasie znajdą Państwo
skumulowane narzędzia wsparcia biznesu:
 Speed business meeting – seria bezpośrednich spotkań, podczas których będą
Państwo mieli okazję przedstawić krótko swoją firmę, opowiedzieć o oferowanych
usługach, wymienić się wizytówkami, nawiązać nowe kontakty, pozyskać nowych
klientów, dostawców czy inwestorów.
 Spotkania z ekspertami – do Państwa dyspozycji będą przedstawiciele m.in. PAiH, ARP,
SPCC, przedstawiciele spółek miejskich odpowiedzialnych za największe inwestycje w
mieście.
 Panel merytoryczny – planowanie i zarządzanie przestrzenią, gdzie obok prezentacji
realizowanych projektów inwestycyjnych i architektonicznych przedstawione zostaną
przykłady skandynawskich rewitalizacji z włączeniem zintegrowanych działań na rzecz
społeczności lokalnej.
 Warsztaty – spotkania dotyczące międzykulturowości, spotkania organizowane
i prowadzone przez przedstawicieli SPCC, szkolenie dotyczące realizacji usług
na rynkach skandynawskich.
 Strefa HR –liczne spotkania z czołowymi specjalistami od zarządzania kapitałem ludzkim
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i zainteresowaniem, a zaaranżowana przestrzeń stworzy przyjazną atmosferę do rozmów
i negocjacji.

Program Scandinavian Business Connect
godzina

miejsce

8.00-9.00

Rejestracja uczestników

9.00-11.30

Wprowadzenie i spotkania biznesowe

sala główna

Speed Business Meetings
Spotkania z ekspertami
12.00-14.00

Spotkania z ekspertami - kontynuacja

sala główna

12.30-14.00

Panel Merytoryczny

sala -1

Innowacyjna Przestrzeń wzorem ze Skandynawii
Daniel Wacinkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
Jarosław Bondar, Architekt Miasta Szczecin - prezentacja
realizowanych projektów/ dla inwestorów
Kent Andersson, Burmistrz Miasta Malmö
Firma architektoniczna Bjerg (Dania)
- przykłady Skandynawskich realizacji (rewitalizacja z włączeniem
zintegrowanych działań na rzecz lokalnej społeczności)

9.30-14.00

Warsztaty

sale boczne /
sala na 2 p.

WARSZTATY MIĘDZYKULTUROWE
Skandynawska kultura biznesowa - Katarzyna Molęda
Zarządzanie wielokulturowym zespołem pracowników - Dorota
Kowalewska

WARSZTATY BIZNESOWE
Ryzyko walutowe w handlu ze Skandynawią - co każdy
przedsiębiorca powinien wiedzieć? – organizatorem warsztatów jest
Skandynawsko – Polska Izba Gospodarcza, warsztat połączony z case
study poprowadzi ekspert Western Union Business
Prowadzenie biznesu w Szwecji i Norwegii – podstawowe wyzwania
i aspekty prawne. - organizatorem warsztatów jest Skandynawsko –
Polska Izba Gospodarcza, prowadzący ekspert kancelarii Magnusson.
Jak bezpiecznie realizować usługi na rynkach skandynawskich? prowadzący Łukasz Żak , Żak Legal Support Office
Mój biznes w Norwegii: co warto wziąć pod uwagę, decydując się na
działalność w Kraju Fiordów? – podczas warsztatów przedstawiona
zostanie charakterystyka rynku norweskiego, omówione zostaną
zagadnienia dotyczące głównych kierunków importowych w Norwegii,
strategia wejścia na rynek norweski, mechanizmy oraz narzędzia
systemowe wspierające zakładanie firmy na terenie Norwegii. prowadząca Marta Fortecka, Dyrektor Polsko-Norweskiej Izby Handlowej
z siedzibą w Gdańsku.

WARSZTATY HR
dla menadżerów/liderów
Cóż tam Panie w rekrutacjach? – czyli słów kilka o marketingu
rekrutacyjnym - prowadząca Edyta Hubska, Prezes Zarządu IDEA HR
Group.
Najbardziej pożądany benefit na rynku pracy - LIDER – prowadząca
Katarzyna Opiekulska, Dyrektor Zarządzająca LSJ HR Group,
Zatrudnienie cudzoziemców – fakty I mity - KS SERVICE.
Komunikacja, rozwój, biznes – różni a podobni – prowadzący Bernard
Fuga, Doradca i trener biznesowy, partner MasterHR Sp. z o. o.

