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KOLEJNE OTWARTE SPOTKANIE  
KLUBU BIZNESU KS KARKONOSZE 
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KLUB BIZNESU  
Klub Biznesu KS Karkonosze powstał w celu maksymalizacji korzyści płynących ze
sponsoringu sportowego. Jednym z głównych założeń jego funkcjonowania ,
które mają pomoc w realizacji tego celu, jest organizowanie spotkań, podczas
których przedsiębiorcy mogą się poznać, a w dalszej perspektywie wymienić
wiedzą, zleceniami i zwyczajnie pomóc sobie w codziennej działalności.

J.KUJDA - LEROY MERLIN 

TEMATY
SPOTKANIA 
Podczas najbliższego
spotkania będziemy
rozmawiać o wzajemnej
promocji o projekcie oraz
sposobie wprowadzenia
znaku, który potwierdzać
będzie uczestnictwo w
Klubie Biznesu, a także o
wymianie zleceniami i
wsparciu w poszukiwaniu
pracowników. Ostatnimi
czasy zgłoszono się też
do nas z prośbą o
wsparcie zbliżających się
wydarzeń
charytatywnych. Tu też
zrobimy co w naszej
mocy. Powiedział Konrad
Ambroży, który z
ramienia piłkarskich
Karkonoszy nadzoruje
ten projekt.

M.MIELCZAREK - NORWESKA 
DOLINA 

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W SPOTKANIU?
Każdy przedsiębiorca jest mile widziany. Wystarczy, że potwierdzi swoją obecność
mailem na adres konrad.ambrozy@kskarkonosze.pl oraz, że zabierze ze sobą
chęci do współpracy. O tym, że mu się ona opłaci przekona się na
miejscu.Powiedział Konrad Ambroży V-ce Prezes KS Karkonosze Jelenia Góra.

Dołączając do Klubu Biznesu poznałam wielu
ciekawych ludzi, z których kilku udało mi się
nawet zatrudnić. Wymieniamy się wiedzą i
zleceniami, wzajemnie promujemy, a przy tym
wspieramy sport dzieci i młodzieży. Ciesze się,
że jesteśmy elementem tego klubu i
serdecznie zachęcam innych przedsiębiorców
do pójścia w nasze ślady.

Klub biznesu jest przestrzenią
do łączenia firm w celu wzrostu
sprzedaży i ograniczania
kosztów. Dzieje się to dzięki
wymianie kontaktów oraz
doświadczeń biznesowych
podczas cyklicznych spotkań
otwartych, dedykowanych
spotkań indywidualnych oraz
szkoleń. Lunch biznesowy daje
możliwość poznawania
kolejnych firm na szczeblu osób
decyzyjnych. Niemniej istotne
jest też budowanie marki
podczas wydarzeń sportowych.

M.RĘKAS UNIWERSYTET 
EKONOMICZNY
Klub Biznesu działający przy "KS Karkonosze" to
niezwykle cenna inicjatywa, która pozwala jego
uczestnikom na budowanie sieci relacji
biznesowych, tworzy platformę wymiany
doświadczeń w prowadzeniu biznesu, pozwala
poznawać rozwiązania, które mogą służyć
rozwojowi nas wszystkich. Klub Biznesu pozwala
bowiem tworzyć wspólnotę ludzi, dla których
biznes jest ważnym elementem rozwoju  własnej
firmy, ale i regionu.


