


Chcesz polepszyć tęChcesz polepszyć tęChcesz polepszyć tę
statstykę?statstykę?statstykę?

Przyjdź na naszePrzyjdź na naszePrzyjdź na nasze
wydarzenia lub napiszwydarzenia lub napiszwydarzenia lub napisz
przez formularzprzez formularzprzez formularz    

 

18-20 X18-20 X18-20 X
Seria 3 konferencji biznesowychSeria 3 konferencji biznesowychSeria 3 konferencji biznesowych       
Eksperci i przedsiębiorcy podzielą sięEksperci i przedsiębiorcy podzielą sięEksperci i przedsiębiorcy podzielą się
wiedzą jak stworzyć i prowadzić bizneswiedzą jak stworzyć i prowadzić bizneswiedzą jak stworzyć i prowadzić biznes

7-8 X7-8 X7-8 X
2-dniowy Hackathon Eco+Tech2-dniowy Hackathon Eco+Tech2-dniowy Hackathon Eco+Tech
ChallengeChallengeChallenge
10-godzinny maraton projektowo-10-godzinny maraton projektowo-10-godzinny maraton projektowo-
biznesowy, podczas którego zespołybiznesowy, podczas którego zespołybiznesowy, podczas którego zespoły
wypracują innowacyjne rozwiązanie,wypracują innowacyjne rozwiązanie,wypracują innowacyjne rozwiązanie,
produkt lub usługęprodukt lub usługęprodukt lub usługę

11 X11 X11 X
Startup Shot: marketplaceStartup Shot: marketplaceStartup Shot: marketplace
Inspirujące spotkania online i wywiadyInspirujące spotkania online i wywiadyInspirujące spotkania online i wywiady    
z ekspertami i założycielami startupówz ekspertami i założycielami startupówz ekspertami i założycielami startupów

25-26 X25-26 X25-26 X
Targi Pracy i PrzedsiębiorczościTargi Pracy i PrzedsiębiorczościTargi Pracy i Przedsiębiorczości
"Świadomie do celu""Świadomie do celu""Świadomie do celu"
Organizujemy hackathon młodzieżowyOrganizujemy hackathon młodzieżowyOrganizujemy hackathon młodzieżowy
oraz warsztaty i konsultacje biznesoweoraz warsztaty i konsultacje biznesoweoraz warsztaty i konsultacje biznesowe
dla przedsiębiorcówdla przedsiębiorcówdla przedsiębiorców       i startupówi startupówi startupów

5 XI5 XI5 XI
HackathonHackathonHackathon : Smart City: Smart City: Smart City
12-godzinna rywalizacja zespołów12-godzinna rywalizacja zespołów12-godzinna rywalizacja zespołów
pracujących nad projektamipracujących nad projektamipracujących nad projektami
usprawniającymi funkcjonowania miastusprawniającymi funkcjonowania miastusprawniającymi funkcjonowania miast

18 X18 X18 X
Startup Shot: e-commerceStartup Shot: e-commerceStartup Shot: e-commerce    
Inspirujące spotkania online zInspirujące spotkania online zInspirujące spotkania online z
ekspertami branży e-commerceekspertami branży e-commerceekspertami branży e-commerce

10 XI10 XI10 XI
HackatonHackatonHackaton  Młodego Młodego Młodego
PrzedsiębiorcyPrzedsiębiorcyPrzedsiębiorcy    
8-godzinny maraton szkoleniowo-8-godzinny maraton szkoleniowo-8-godzinny maraton szkoleniowo-
projektowy dla zespolów złożonych zprojektowy dla zespolów złożonych zprojektowy dla zespolów złożonych z
uczniów szkół średnichuczniów szkół średnichuczniów szkół średnich

3 XII3 XII3 XII
Hackathon:Hackathon:Hackathon:       Design + TechDesign + TechDesign + Tech    
12-godzinna rywalizacja zespołów12-godzinna rywalizacja zespołów12-godzinna rywalizacja zespołów
pracujących nad połączeniempracujących nad połączeniempracujących nad połączeniem
technologii i designu, które stworzątechnologii i designu, które stworzątechnologii i designu, które stworzą
nową wartość społeczną i biznesowąnową wartość społeczną i biznesowąnową wartość społeczną i biznesową             

7 XII7 XII7 XII
Mikołajkowy eventMikołajkowy eventMikołajkowy event
networkingowynetworkingowynetworkingowy    
dla społeczności startupowej, organizacjidla społeczności startupowej, organizacjidla społeczności startupowej, organizacji
studenckich oraz wszystkichstudenckich oraz wszystkichstudenckich oraz wszystkich
uczestników naszych wydarzeńuczestników naszych wydarzeńuczestników naszych wydarzeń

15-17 XI15-17 XI15-17 XI
Seria 3 konferencji biznesowychSeria 3 konferencji biznesowychSeria 3 konferencji biznesowych
Eksperci zdradzą sekrety najlepszychEksperci zdradzą sekrety najlepszychEksperci zdradzą sekrety najlepszych
agencji marketingowych oraz jakagencji marketingowych oraz jakagencji marketingowych oraz jak
zbudować silną markęzbudować silną markęzbudować silną markę

Zweryfikujemy TwójZweryfikujemy TwójZweryfikujemy Twój
pomysł i z namipomysł i z namipomysł i z nami

postawisz pierwszepostawisz pierwszepostawisz pierwsze
kroki w świecie biznesu.kroki w świecie biznesu.kroki w świecie biznesu.
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30.11
HEVRE

NAJLEPSZYCH POLSKICH STARTUPÓW

WPADNIJ DO KRAKOWA

POZNAJ TAJNIKI ZAŁOŻYCIELI 

UL, MEISELSA 18

JUŻ W LISTOPADZIE

KNRK INDEX



Solidna dawka wiedzy o inwestowaniu 
w jeden weekend!
Dostępne kursy:

� Podstawy inwestowania na giełdzie
� Giełda dla średnio-zaawansowanych
� Praktyczny warsztat inwestowania
� Finanse osobiste

Zajęcia prowadzą najlepsi eksperci rynku kapitałowego w Polsce.
Dowiesz się m.in. jak funkcjonuje Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie, poznasz rynek kapitałowy i instrumenty fi nansowe 
notowane na GPW. 
Zgłębisz tajniki analizy technicznej i fundamentalnej, a także
dowiesz się jak zarządzać portfelem instrumentów fi nansowych.

gpw.pl/szkola-gieldowa

online lub stacjonarnie

� Podstawy inwestowania na giełdzie
Giełda dla średnio-zaawansowanych
Praktyczny warsztat inwestowania

� Finanse osobiste

Zajęcia prowadzą najlepsi eksperci rynku kapitałowego w Polsce.
Dowiesz się m.in. jak funkcjonuje Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie, poznasz rynek kapitałowy i instrumenty fi nansowe 
notowane na GPW. 
Zgłębisz tajniki analizy technicznej i fundamentalnej, a także

� Podstawy inwestowania na giełdzie
� Giełda dla średnio-zaawansowanych
� Praktyczny warsztat inwestowania

Zgłębisz tajniki analizy technicznej i fundamentalnej, a także
dowiesz się jak zarządzać portfelem instrumentów fi nansowych.
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Zgłębisz tajniki analizy technicznej i fundamentalnej, a także
dowiesz się jak zarządzać portfelem instrumentów fi nansowych.

organizator patronat honorowy


