Uniwersytet Rzeszowski
STARTUP MIXER 28 LISTOPADA 2018 R., GODZ. 17:00
HOTEL RZESZÓW

28 listopada br. o godz. 17:00 w Grand Hotelu Rzeszów przy ul. Dymnickiego 1a odbędzie się
kolejna edycja spotkań biznesowych z cyklu Startup Mixer organizowanych przez Akademickie
Inkubatory Przedsiębiorczości Rzeszów działające przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w
Rzeszowie oraz Uniwersytecie Rzeszowskim we współpracy z Biurem Obsługi Inwestora Urzędu Miasta
Rzeszów.
Gościem specjalnym spotkania będzie Piotr Karkoszka Trener sprzedaży & biznesu w zakresie
biznesu. Prezes, współtwórca, udziałowiec kilku rozpoznawalnych firm, z branż: szkoleniowej, prawnej,
takich jak: Quantum, Quantum International En LLc, Wealth up Accademy, Odpowiedzialni Społecznie.
W których na co dzień kreuje rozwiązania i strategie rozwoju, wytycza kierunek, zarządza zespołami
wdrażającymi strategie.
Specjalizuje się w temacie szeroko pojętej sprzedaży i biznesu. Pomaga w procesach transformacji firm i
restrukturyzacji, projektując rozwiązania biznesowe indywidualnie dobrane do potrzeb danej firmy.
Gość programów TVN Biznes i Świat oraz konferencji Naukowych tj.
organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński.
Współtwórca Ogólnopolskiego Projektu
LeadersClub
warsztatów tworząc swoje metody pracy i działań.

Podczas spotkania zaprezentują się 3 firmy, które wezmą udział w konkursie na Najlepszy pomysł
biznesowy tj.:

1. biochatka.pl - internetowe delikatesy ekologiczne - marka wykreowana przez Krystiana
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Woźniaka. Bogaty asortyment produktów ekologicznych trafia do najbardziej wymagającego
Klienta. Marka i jakość to podstawa sukcesu biochatka.pl, o czym świadczą zadowoleni Klienci.
Sklep internetowy to trafiony kanał sprzedaży dzięki temu Klienci mogą spokojnie w zaciszu
domowym czy też w drodze do pracy robić zakupy. Szybka i bezpieczna wysyłka przekonuje
Klientów do powrotu po nowe produkty, które są zdrowe, smaczne a przede wszystkim posiadają
niezbędne certyfikaty. Biochatka.pl to nie tylko sklep to fachowe doradztwo i wsparcie kulinarne
nie jednego smakosza.
2. Koell Ela Kochanowicz - pasja i zamiłowanie do szycia to znakomity model na sukces firmy.
Zespół Koell zajmuje się szyciem asortymentu produktowego dla dzieci. Wyjątkowe zestawienia
kolorystyczne jak i zarazem polska marka tkanin to
Odwiedzając sklep www.koell.pl znajdziemy produkty, które są niezbędne do wyprawki każdego
maluszka jak i również te, które wpływają na rozwój sensoryczny dzieci. Grawerowane nadruki na
życzenia Klienta to znakomity prezent na każdą okazję. Oferta produktowa spełni oczekiwania
najbardziej wymagającego Klienta.
3. PERBIS - Specjalizuje się w cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. Głównym celem jest
przyspieszenie i zarazem obniżenie kosztów działalności w firmach. Profesjonalne podejście do
Klienta wyróżnia firmę, która prężnie rozwija zasięg działania. Oferta Perbis jest przede
wszystkim szyta na miarę Klienta. www.perbis.pl
Startup Mixer to cykliczne spotkania, podczas których przedsiębiorcze osoby prowadzące własny biznes
lub dopiero myślące o założeniu firmy mają okazję do zwiększenia swojej wiedzy dzięki prelekcji
wygłoszonej przez gości specjalnych, a także nawiązaniu nowych, ciekawych znajomości podczas sesji
networkingowych. W ramach wydarzenia zorganizowany zostanie również konkurs na najlepszy pomysł
biznesowy, podczas którego zaprezentują się młode firmy i startupy z naszego regionu.
Rejestracja: startupmixerlistopad.evenea.pl
Spotkanie jest bezpłatne!
Zachęcamy do wzięcia ze sobą wizytówek i dołączenia do wydarzenia.
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