„Businesswoman”
Dni Przedsiębiorczej Kobiety w Akademickim
Inkubatorze Przedsiębiorczości

O Inkubatorach
AIP są fundacją, skupiającą młode, przedsiębiorcze osoby, posiadające pasję
i motywację do stworzenia własnej firmy. Bierzemy również udział w realizacji różnego rodzaju
projektów społecznych i biznesowych, których celem jest rozwój innowacyjnej gospodarki
w naszym kraju.
Misją Inkubatorów jest wspieranie osób przedsiębiorczych w rozpoczęciu własnej
działalności gospodarczej w Polsce, jak najniższym kosztem, przy minimalizacji ryzyka.
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Inkubatorów

Przedsiębiorczości. Obecnie w ramach programu inkubacyjnego działa 2000 przedsiębiorców
prowadzących prawie 1500 firm. Zostaliśmy wyróżnieni jako Inicjatywa Roku 2005, nominowani
do Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości, a od 2007 roku posiadamy rejestr
w Krajowym Systemie Usług i Krajowej Sieci Innowacji.

AIP to sprawdzony partner w biznesie:
 działamy już 10 lat na rynku;
 w 2007 roku dostaliśmy oznaczenie od Ministerstwa Gospodarki za innowacyjność
w promowaniu przedsiębiorczości;
 w 2013 roku Dariusz Żuk, współtwórca AIP został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym
Krzyżem Zasług przyznanym za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

O projekcie „Businesswoman”
Businesswoman,
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przedsiębiorczych kobiet, ambasadorek Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości,
skierowany do kobiet. To projekt, który jest organizowany w celu naładowania,
współczesnych, zapracowanych kobiet, pozytywną energią i ukazania, że niezależnie od
tego kim jesteśmy, czym się zajmujemy i ile mamy lat, zawsze powinno się dążyć do
realizacji swoich marzeń o założeniu własnej firmy i rozwoju osobistego.
Fanpage „Businesswoman”: http://bit.ly/business-woman

V EDYCJA PROJEKTU BUSINESSWOMAN:
„NA SKRZYDŁACH MARZEŃ!”
10.01.2018 r.
„Businesswoman” – godz. 17:00 – 19:20
Sala konferencyjna (poziom 0), Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteka Akademicka
Panel dyskusyjny:
„Jak przekuć pasję w biznes?”
Prowadząca:


Magdalena Saganowska

Członek Klubu Mówców Silesia Toastmasters. Prowadziła event dla
czterystu osób pt. „Życie Pełne Pasji” złotego medalisty mistrzostw świata
w siatkówce

Jakuba B. Bączka. Podczas konferencji „Nowoczesne

Techniki Sprzedaży” zapowiadała m.in. Jacka Walkiewicza

i Marcina

Prokopa. Aktualnie jest w zespole Rowińska Business Coaching (RBC)
gdzie zajmuję się konferansjerką podczas szkoleń m.in. „Kobieta Niezależna” w którym
bierze udział ponad pięćset kobiet.
W katowickim Centrum Kongresowym współprowadziła CakeFestivalPoland 2016r.

Współpracowała z firmami takimi jak :Toyota, Douglas Polska, Oriflame. Absolwentka
dziennikarstwa w Górnośląskiej Wyższej Szkole

Handlowej im. Wojciecha Korfantego

w Katowicach. Jako dziennikarka ma na swoim koncie m.in. wywiad z Robertem
Biedroniem w magazynie WhyStory.
Konferansjerka to nie tylko zawód, ale przede wszystkim jej pasja.

Prelegenci:


Anna Bulwicka

26 letnia właścicielka firmy B. Loves Plates, paznokciowa blogerka,
instruktorka snowboardu kochająca białe szaleństwo, wykwalifikowana
barmanka

i

i niepoprawna

wedding

plannerka,

marzycielka.

Swoją

miłośniczka
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pozytywną

energią

Dance'u
zaraża

wszystkich dookoła. Twierdzi, że marzenia się nie spełniają -marzenia
się spełnia! Bo to właśnie one wypełniają nasze życie i sprawiają, że jest tak kolorowe.
Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. B. Loves Plates rozwija z pasją i zamiłowaniem do
przepięknych paznokci!


Zuzanna Długaj-Wawszczyk

Niesamowicie pozytywna właścicielka Kawiarni „Same Maszkety”
w Katowicach, jak to sama mówi najsłodszego miejsca w Katowicach.
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Poza prowadzeniem kawiarni jest
instruktorką Pole Dance oraz od roku trenuje również akrobatykę.
Miłośniczka słodkości oraz słodkich wypieków.


Dorota Kocot-Rzepka

Projektuje i wspiera biznesy ekspertów on-line. Twórczyni portalu
i platformy e-learningowej: www.motivita.pl



Mariusz Malicki

Ekspert w dziedzinie sprzedaży i zarządzania. W swojej karierze zawodowej przez
kilkanaście lat pracował dla dużych firm korporacyjnych przechodząc drogę od
przedstawiciela handlowego po szefa sieci sprzedaży. Obecnie łączy role przedsiębiorcy
i Dyrektora Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości na Śląsku. Od 2010 roku

zajmuje się projektowaniem i prowadzeniem szkoleń, a także świadczy
usługi konsultingowe dla firm. Przeciwnik schematów i sztywnych reguł,
posiada unikatowe podejście do nauczania sprzedaży, które opiera na
rozwijaniu praktycznych umiejętności. Specjalizuje się również m.in. w
projektowaniu

narzędzi

wspierających

zarządzanie

sieciami

sprzedażowymi, systemów motywacyjnych, standardów obsługi klienta oraz gier
szkoleniowych.
Harmonogram wydarzenia
17:00 – 17:10 – Rozpoczęcie wydarzenia oraz przedstawienie prelegentów
17:10 – 19:10 – Panel dyskusyjny „Jak przekuć pasję w biznes?”
19:10 – 19:20 – Rozdanie nagród dla najaktywniejszych uczestników konferencji,
krótkie zaproszenie na dzień II wydarzenia

11.01.2018 r.
„Businesswoman” godz. 16:45-18:00 / 18:15 – 19:30
Sala seminaryjna (poziom 2), Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteka Akademicka
16:45 – 18:00 – Warsztaty „Rozwój osobisty w XXI wieku – Jak rozwinąć skrzydła,
korzystając z nowych technologii”
Prowadzący: Dorota Kocot-Rzepka
18:15 – 19:30 – Warsztaty „Pobudzanie twórczego potencjału myślenia i działania”
Prowadzący: Iwona Tyrna-Łojek
Cel szkolenia:
- poznanie osobistych skłonności w kierunku myślenia kreatywnego
- pobudzenie osobistego potencjału twórczości

Dla kogo:
- Dla osób pragnących rozwinąć swój potencjał kreatywności
Zakres tematyczny:
- Wprowadzenie do zagadnienia twórczości i kreatywności
- Praca z barierami ograniczającymi kreatywność
- Diagnoza osobistych predyspozycji w kierunku twórczego myślenia
- Kreatywne rozwiązywanie problemów
- Ćwiczenia stymulujące twórczość
Prelegentki warsztatów:
Dorota Kocot-Rzepka
Projektuje i wspiera biznesy ekspertów on-line. Twórczyni portalu i platformy
e-learningowej: www.motivita.pl
Iwona Tyrna-Łojek
Doktor nauk humanistycznych, psycholog biznesu, wykładowca, trener rozwoju, mentorka
i mediatorka.
Właścicielka firmy doradczo-szkoleniowej AKREO, właścicielka marki Kultura Sukcesu,
założycielka Klubu Kobiet Biznesu w Katowicach.
Otrzymała tytuł Kobiety Sukcesu Śląska 2016 r za swoje osiągnięcia na rzecz rozwoju
kobiet i ich biznesów. Prowadzi treningi kierownicze, rozwoju osobistego oraz
kreatywności.
Entuzjastka rozwoju biznesowego i osobistego opartego na wzmacnianiu mocnych stron
ze szczególnym naciskiem na kształtowanie wizerunku i świadomej autoprezentacji.
Od lat współpracuje z mediami. Występowała jako ekspert w programach telewizyjnych
„Rozmowy w toku”, „Uwaga”, „Super wizjer”, TV Silesia oraz w radio Katowice i ESKA.
Brała udział w programie kulinarnym „Ugotowani” oraz „Rodzinne gotowanie z Andrzejem
Polanem” w Dzień Dobry TVN. Udział w programach kulinarnych traktuje jako nowe
doświadczenie, kolejne wyzwanie oraz dobrą zabawę.
Ma duży dystans do siebie, do tego co robi. Jest optymistką zarażającą innych
pozytywnym myśleniem i działaniem. Uwielbia podróżować, poznawać nowe miejsca i
kraje.
Prywatnie szczęśliwa żona i mama.

Kontakt:
Mateusz Maik - Dyrektor AIP Śląsk
e-mail: mateusz.maik@inkubatory.pl
kom. 785-805-038

Kamila Malicka – Dyrektor AIP
e-mail: kamila.malicka@inkubatory.pl

Sylwia Wieczorek – Koordynator Projektu
e-mail: wieczorek.sb@gmail.com
kom. 660-843-015

Joanna Banasik - Koordynator Projektu
e-mail: asia.rudzianka@gmail.com
kom. 693-254-722
Paulina Niedbała – Współkoordynator
Projektu
e-mail: paulina.niedbala@edu.uekat.pl
kom. 694-943-428

