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Po spotkaniu Projektu Wspierania Przedsi!biorczo"ci PWP

Fot. Marcin Kwiek RevoArt Pracownia Fotografii
Dnia 17.08.2011, w krakowskim hotelu Hilton Garden Inn, spotka#o si! 35 - ciu przedsi!biorców ró$nych bran$. Spotkanie mia#o na celu
prezentacj! dzia#alno"ci uczestników, zdobywanie warto"ciowych kontaktów, a tak$e pozwoli#o skorzysta% z dzia#a& promocyjnych,
wizerunkowych, szkole& i systemu wsparcia niezwykle skutecznego Projektu Wspierania Przedsi!biorczo"ci PWP.

129 nawi!zanych wspó"pracy i rekomendacji, zg"oszonych w przeci!gu ostatniego miesi!ca, obrazuje efektywno#ci dzia"a$ PWP. Twórcy projektu
postawili na prostot% i "atw! dost%pno#&. Op"ata, w porównaniu z innymi tego typu organizacjami, jest wr%cz symboliczna. Jednocze#nie ka'dy
przedsi%biorca mo'e zarabia&, pomagaj!c innym. W PWP obowi!zuje bowiem zasada podzia"u prowizji za pomoc. Przedsi%biorcy mog! równie' czerpa&
dochody z uczestnictwa w grupach konsumenckich oraz korzysta& ze szkole$. Tematem ostatnich by"y typy osobowo#ci oraz dzia"ania w mediach
spo"eczno#ciowych. Prowadzili je praktycy biznesu i koordynatorzy PWP - Bart"omiej (lazyk i Marcin Godlewski. Niezmiernie wa'nym elementem tego
projektu jest otwarto#& na uwagi i wnioski Partnerów, które omawiano na spotkaniu roboczym. Niektóre rozwi!zania wprowadzane s! natychmiast,
dzi%ki czemu organizacja z miesi!ca na miesi!c dokonuje post%pu, a Partnerzy dostrzegaj!, 'e ich zaanga'owanie ma realny wp"yw na rozwój
organizacji.

Ka'dy uczestnik spotkania, który przekaza" koordynatorom, notatk% o swej dzia"alno#ci i zadeklarowa" prowizj%, otrzyma" bezp"atny wpis na stronie
www.projektwp.pl.
Po prezentacji mo'liwo#ci biznesowych, przyst!piono do indywidualnego przedstawiania firm z Ma"opolski. Ka'dy z uczestników móg" zaprezentowa&
swoj! dzia"alno#&, powiedzie&, jakich poszukuje kontaktów. Pozostali przedsi%biorcy przys"uchiwali si% i pilnie notowali, aby móc si% spotka& z
odpowiednimi osobami, podczas rozmów indywidualnych. W ruch posz"y terminarze, materia"y reklamowe, wzory i wizytówki. Rozmowy z kuluarach
trwa"y do pó)nych godzin nocnych i na pewno zaowocuj! kolejnymi nawi!zanymi wspó"pracami i warto#ciowymi kontraktami.

Koordynatorzy projektu zapraszaj! do kontaktu wszystkie przedsi"biorcze osoby, chc!ce zwi"ksza# zyski i si" rozwija#. Wi"cej szczegó$ów i dane
kontaktowe mo%na znale&# na: www.projektwp.pl
Fot. Marcin Kwiek RevoArt Pracownia Fotografii
Portal „Dziennik Polski” wraz ze wszystkimi tre'ciami b"d!cymi jego elementami sk$adowymi - w szczególno'ci internetowe wydanie „Dziennika
Polskiego” i tre'ci b"d!ce jego elementami sk$adowymi - podlegaj! ochronie prawnej na podstawie mi"dzynarodowego i polskiego prawa autorskiego.
Jakiekolwiek korzystanie z utworów, o których mowa powy%ej, przekraczaj!ce dozwolony u%ytek osobisty (uregulowany w ustawie o prawie autorskim
i prawach pokrewnych) wymaga wyra&nej zgody Wydawcy - Polski Dom Medialny Sp. z o.o., które z tytu$u praw autorskich jest podmiotem
uprawnionym do wydania takiej zgody.
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