
 
 

 

 

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI AKCELERATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

  

Akcelerator przedsiębiorczości 

Załóż firmę z Inwest-Parkiem! Rób to co lubisz. 

„Akcelerator Przedsiębiorczości” to projekt dzięki któremu skorzystasz z pomocy najlepszych 

specjalistów w zakresie finansów, innowacji, marketingu i zamówień publicznych, którzy 

poprowadzą szkolenia i mentoring. W ramach „Preinkubacji” dostaniesz szansę na 

prowadzenie firmy bez konieczności rejestracji własnej działalności gospodarczej, a dzięki 

usłudze „E-biuro” będziesz mógł skorzystać z usługi wirtualnego biura i wirtualnego 

sekretariatu. 

Więcej informacji znajdziesz na www.ap.paip.pl 

 

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt 

W dniu 11 grudnia 2013 r. w Pile odbędzie się konferencja podsumowująca projekt 

„Akcelerator Przedsiębiorczości – działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza 

obszarami metropolitalnymi”. 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Potwierdzenie udziału – do 4 grudnia pod adresem: 

akcelerator@um.pila.pl 

 

Miejsce konferencji: Aula Auditorium Maximum Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła 

Do pobrania: zaproszenie i program konferencji (pdf) 

Kontakt: Biuro Partnera projektu, Gmina Piła, Pl. Staszica 10 tel. 67 210 42 21 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

http://ap.paip.pl/
mailto:akcelerator@um.pila.pl


 
 

 Kreatywność – jest kobietą? 

W dniu 15.06.2013 r. podczas obchodów 500-lecia Piły na Pilskiej Wyspie w ramach projektu 

Akcelerator Przedsiębiorczości odbyły się pierwsze warsztaty pn.: Design Thinking – 

warsztat myślenia kreatywnego. Ale czym tak naprawdę jest kreatywność? 

Kreatywność jest to cecha, którą każda osoba posiada, jednak jest rozwinięta w różnym 

stopniu. To zdolności człowieka do twórczego myślenia, do tworzenia nowych pomysłów 

opartych na innowacyjnych i nowatorskich rozwiązaniach. 

Aby dać szansę na rozwój kreatywności i wspierać osoby chcące spróbować swoich sił w tej 

dziedzinie Spółka Inwest-Park w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości 

zorganizowała pierwsze warsztaty pn. Design Thinking – warsztat kreatywnego myślenia. 

W warsztatach wzięło udział kilkadziesiąt osób, z czego znaczną większość stanowiły właśnie 

młode panie. 

Kolejne warsztaty z Design Thinking już niebawem. Jesteś zainteresowany udziałem 

zadzwoń:  67 212 49 68. Serdecznie zapraszamy. 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Dobry design to dobry biznes! 

W Inwest-Parku odbyło się kolejne bezpłatne szkolenie pt.: Znaczenie design w biznesie w 

ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój 

przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi. Podczas, którego uczestnicy 

dowiedzieli się jak ważny jest design w prowadzeniu własnego biznesu. Ale czym tak 

naprawdę jest design? W największym skrócie to sposób wyrażania siebie, czynienia 

otoczenia świata piękniejszym, ciekawszym, bardziej interesującym i przyjaznym miejscem. 

Podczas szkolenia uczestnicy warsztatów dowiedzieli się: 

– na co ma wpływ design, 

-na czym polega świadomy design, 

-jak zarządzać designem. 

Poznali również: 

-rodzaje designu, 

-funkcję zarządzania designem, 

-znaczenie design dla innowacyjnego przedsiębiorstwa. 

Zapytaliśmy uczestników, czego dowiedzieli się na naszym szkoleniu: 

- Dotychczas zawsze utożsamiałam design z projektowaniem samochodów, budynków czy 

ubrań. Jednak dopiero dziś dowiedziałam się, że jest to dziedzina niezmiernie szeroka. To 

połączenie sztuki, nauki, opowiadania historii to sposób wyrażania samego siebie. Tak 

naprawdę dziś projektuje się wszystko od żywności po usługi, strategię i markę. 



 
 

-Nigdy nie przypuszczałem jak istotnym elementem w prowadzeniu własnej firmy jest design. 

Dziś już wiem, że to jeden z istotniejszych elementów, który decyduje o konkurencyjności 

produktów. To nie koszt ponoszony przez przedsiębiorcę, ale tak naprawdę długofalowa 

inwestycja. Produkt dobrze zaprojektowany to produkt bardziej atrakcyjny, funkcjonalny, 

bezpieczny oraz oryginalny. Dzięki dobremu designu zdobywa się ogromną przewagę by 

wyróżnić swój produkt wśród innych ofert. 

Kolejne szkolenie pt.: „Networking jako sposób na pozyskanie nowych klientów.”, już 28 

marca 2013 r. Networking to proces wymiany informacji, budowy sieci kontaktów 

biznesowych i utrzymaniu pozytywnych relacji. Jak zbudować sieć kontaktów i ją utrzymać? 

Jakie ma znaczenie w biznesie, i w życiu codziennym dowiecie się Państwo na kolejnym 

szkoleniu! Dlatego jeżeli chcieliby Państwo zdobyć bądź poszerzyć wiedzę z tego zakresy 

serdecznie zapraszamy! Nie ważne czy już masz dopracowany pomysł na własny biznes czy 

dopiero rodzi się w Twojej głowie! Wiedza i umiejętności zdobyte dziś to kapitał, który 

będzie procentował prze lata! 

 

 

http://inwestpark.pila.pl/wp-content/uploads/2013/03/7-1024x768.jpg


 
 

 

 

 

 

Wiedza to najlepsza inwestycja! 

 

Najlepsza inwestycja to inwestycja w samego siebie! Inwestując w swój rozwój dajesz 

sobie większe szanse na lepszą przyszłość. Najważniejsze, że nie musisz wcale płacić za tę 

inwestycję! W Inwest-Parku po raz kolejny odbyło się bezpłatne szkolenie w ramach projektu 

Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza 

obszarami metropolitarnymi spotkały się osoby, które chcą otworzyć własną działalność 

gospodarczą w branżach kreatywnych. W warsztatach pt.: Zarządzanie własną efektywnością 

uczestniczyły osoby chcące zmienić swoje życie i założyć własną działalność gospodarczą. 

Uczestnicy dowiedzieli się: 

 jak rozpoznawać i uświadamiać sobie problemy związane z zarządzaniem czasem, 

 jak efektywnie formułować cele, 

 jak dokonać analizy ABC. 

Poznali także jak: 

 funkcjonuje krąg reguł zarządzania czasem, 

 planować czas przy pomocy metody ALPEN , 

 działa zasada Pareto (regóła80:20) oraz zasada Eisenhowera. 

Zapytaliśmy uczestników, co o naszych szkoleniach: 

-Szkolenia w Inwest-Parku są uniwersalne. Informacje przekazywane, mimo że mają nauczyć 

nas jak prowadzić działalność gospodarczą tak naprawdę pozwalają przenieść tą wiedzę 



 
 

w inne dziedziny życia. Umiejętność efektywnego planowania czasu w własnej firmie jest 

niezmiernie ważna, ale także w domu czy w pracy na etacie w firmie jest to umiejętność 

niezbędna.  

-Mój pomysł na własną firmę dopiero się kształtuje. Ale wiedzę zdobytą na szkoleniach 

wykorzystuję już dziś. Lepsza organizacja czasu, umiejętność planowania wydatków, niektóre 

zagadnienia związane z marketingiem już dziś wykorzystuję w życiu prywatnym. 

Kolejne szkolenie pt.: „Znaczenie design w prowadzeniu biznesu”, już 7 marca 2013 r. 

Konkurencja na rynku jest ogromna. Pomimo tego większość firm w podobny sposób dociera 

do potencjalnych klientów. Chcąc sprzedać swój produkt bądź usługę należy, być 

niepowtarzalnym, ponieważ bardzo łatwo jest zniknąć w natłoku podobnych produktów. Jack 

Trout guru marketingu znaczenie designu opisuje prostym hasłem „Wyróżniaj się lub zgiń”. 

Dlatego jeżeli chcieliby Państwo zdobyć bądź poszerzyć wiedzę z tego zakresy serdecznie 

zapraszamy! Nie ważne czy już masz dopracowany pomysł na własny biznes czy dopiero 

rodzi się w Twojej głowie! Wiedza i umiejętności zdobyte dziś to kapitał, który będzie 

procentował przez lata! 

 

http://inwestpark.pila.pl/wp-content/uploads/2013/03/2-1024x768.jpg


 
 

 

 

Pierwsze pomysły przedsiębiorczych osób wystartowały w formule preinkubacji!  

Preinkubacja to innowacyjny produkt na rynku pilskim dostępny dzięki Inwest Parkowi. 

Formuła preinkubacji polega na testowaniu pomysłów biznesowych bez ponoszenia ryzyka, 

zbędnych kosztów i czasu na rejestrację własnej firmy. Preinkubacja, podobnie jak 

doradztwo, szkolenia i mentoring, skierowane są do osób pragnących prowadzić działalność 

gospodarczą w branżach kreatywnych. 

W ramach preinkubacji uczestnik projektu pozostaje nadal osobą fizyczną, a wszelkimi 

formalnościami – wystawianiem faktur, rachunków, umów, etc., zajmować się będzie 

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) – partner i Lider  Inwest Parku 

w realizowanym projekcie. 

Zalety takiego rozwiązania: 

 brak obowiązku płacenia składek ZUS, US 

 brak opłat za prowadzenie rachunku bankowego 

 pomoc w pozyskiwaniu kontrahentów biznesowych 

 porady prawne i księgowe 

 doradztwo i mentoring 

Preinkubacja umożliwia pełne skoncentrowanie się na prowadzonej działalności, czyli 

wprowadzaniu na rynek innowacyjnych usług/produktów/rozwiązań. Preinkubowany 

zwolniony jest z konieczności prowadzenia  księgowości czy rozliczania podatków, oraz 

wizyt w ZUS, US, etc. 

Liczba osób, które mogą skorzystać z tej formy wsparcia jest ograniczona. Chętnych do 

skorzystania z tej formuły, dopingujemy do podjęcia współpracy. Więcej informacji pod 

numerem telefonu: 67 212 49 68. 

http://inwestpark.pila.pl/wp-content/uploads/2013/03/1-1024x768.jpg


 
 

 

  

Terminy szkoleń 

 

 

2013-01-31 Jak przeprowadzać wstępne badanie rynku? 

2013-02-14 Marketing bez pieniędzy. 

2013-02-21 Jak planować koszty w codziennym życiu? 

2013-02-28 Zarządzanie własną efektywnością. 

2013-03-07 Znaczenie design w prowadzeniu biznesu. 

2013-03-28 Networking jako sposób na pozyskanie nowych klientów. 

2013-04-08 Jak wycenić, sfinansować i wyprodukować własny produkt? 

2013-04-25 Warsztaty z kreatywności. 

2013-05-10 Budowanie skutecznego zespołu w kreatywnym biznesie. 

2013-05-28 Finanse – Droga do finansowej wolności. 

2013-10-17 Innowacje – Zarządzanie zmianą. 

2013-11-14 Marketing – Emocjonomika, jako podstawa strategii marketingowej 

w kreatywnym biznesie. 

2013-11-28 Zamówienia publiczne szansą na rozwój przedsiębiorstwa. 

  


