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Szkolenia dla przedsi ębiorców – Województwo Lubuskie 
 
CYKL TRZECH SZKOLEŃ  
Wyjątkowe kompendium praktycznej wiedzy dla potencjalnego przedsiębiorcy. 
Wskazujemy skuteczną drogę dojścia  (ilustrowaną licznymi przykładami) od pomysłu do dojrzałego 
biznesu. Zwracamy uwagę na sprawdzone drogowskazy, które ułatwiają i przyśpieszają rozwój 
przedsięwzięcia. 
Jest to jeden z nielicznych w naszym kraju programów edukacyjnych, który w tak obrazowy i 
holistyczny  sposób podchodzi do zagadnienia przedsiębiorczości. Prezentowana wiedza oparta jest 
na doświadczeniach polskich inwestorów i przedsiębiorców, pozwala uczestnikom wyrobić własny 
pogląd na mechanizmy rynkowe, których są świadkami. 
 
Jesteśmy przekonani, Ŝe absolwenci takiego cyklu szkoleń otrzymają impuls do działania, staną się 
świadomymi uczestnikami obrotu gospodarczego oraz rynku finansowego.  
 
Poruszane zagadnienia:  
jakie jest optymalne źródło pozyskania finansowania w zaleŜności od specyfiki działalności 
prowadzonej lub mającej być rozpoczętej przez pomysłodawcę; jakie kompetencje oraz dokumenty 
pomysłodawca musi pozyskać, aby starać się o kapitał; jakie narzędzia mogą być pomocne 
pomysłodawcy w przygotowaniu się do pozyskania kapitału;  profil instytucji udzielających wsparcia 
pomysłodawcy w zwiększaniu jego wiedzy oraz szans pozyskania kapitału; rola aniołów biznesu we 
wsparciu pomysłodawcy, zbiór najwaŜniejszych cech pomysłodawcy i przedsięwzięcia ułatwiające 
pozyskanie kapitału. 
 
SZKOLENIE NR 1  
Data:  27.10.2010 r., godz. 14.00 
Miejsce:  siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Sulechowska 1, Zielona Góra 
Tematyka: Od pomysłu do biznesu (praktyczne wprowad zenie w zagadnienie 
przedsi ębiorczo ści) [6h] 

1. Motywy aktywności zawodowej i gospodarczej człowieka 
2. RozbieŜne punkty widzenia na sposób generowania przychodu  
3. Prawdziwa istota prywatnej przedsiębiorczości  
4. Formy pozyskiwania kapitału na rozwój firmy 
5. ŚcieŜki rozwoju w biznesie 

Wykładowca: Sergiusz Borysławski  
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SZKOLENIE NR 2 
Data: 10.11.2010 r., godz. 14.00 
Miejsce: siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Sulechowska 1, Zielona Góra 
Tematyka: Długofalowy rozwój przedsi ębiorstwa  [6h] 

1. Planowanie strategii rozwoju firmy i celów długoterminowych;  
2. Analiza konkurencji; 
3. Nawiązywanie współpracy z partnerami biznesowymi; 
4. Określenie horyzontu czasowego względem indywidualnych potrzeb i oczekiwań właścicieli; 
5. Pozafinansowe korzyści ze współpracy z aniołem biznesu, funduszem. 
6. Pozafinansowe aspekty upublicznienia spółki. 

Wykładowca: Paweł Wieczyński 
 
SZKOLENIE NR 3 
Data: grudzień 2010 (szczegółowy termin szkolenia zostanie podany na stronie ARR S.A.) 
Miejsce: siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Sulechowska 1, Zielona Góra 
Tematyka: Budowanie warto ści firmy [6h] 

1. Metody wyceny spółki – wstęp. 
2. Finansowe czynniki determinujące wartość spółki. 
3. Nie-finansowe czynniki determinujące wartość firmy. 
4. Maksymalizacja wartości spółki, jako proces rozłoŜony na lata. 
5. Kamienie milowe w Ŝyciu firmy, skokowo zwiększające jej wartość. 
6. Planowanie exitu. 

Wykładowca: Paweł Wieczyński 
 

 


