
 

 

7 czerwca br. w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, przy ul. Stanisława Kostki  

Potockiego 11, w ramach projektu Stołeczne Forum Przedsiębiorczości (SFoP) odbyło się drugie 

spotkanie z Przedsiębiorcami Wilanowskiego Forum Przedsiębiorczości. 

Wzięli w nim udział osoby prowadzące firmy w różnych branżach tj.: architektura, fotografia i film, 

ochrona osób i mienia, nauczanie języków obcych, IT, handel i finanse, Internet-media. Uczestnicy 

spotkania reprezentowali następujące przedsiębiorstwa: „F.B.T. – Pracownia Architektury i 

Urbanistyki”, „MOSUR.ART.PL – Studio Foto-Filmowe”, „METAMORFOZY – Pracownia 

Projektowania Wnętrz”, EFFECTIVE SECURITY”, „EASY ENGLISH” „Warsaw Business Group”, 
„Fundacja RENTIER”, e-wilanow.pl, cowwilanowie.pl. 

W tematykę projektu SFoP wprowadziła zebranych Animatorka współpracy z MSP w Dzielnicy 
Wilanów – Pani Justyna Wielgosz, prezentując założenia projektu oraz swoje zadania w nim. 
Następnie ekspert merytoryczny z Akademii Leona Koźmińskiego – Pan dr Jan Dąbrowski przedstawił 
koncepcję networkingu oraz schemat prezentacji firm, który uczestnicy wykorzystali podczas trwania 
części warsztatowej spotkania. 

Zaproszeni przedsiębiorcy wzięli udział w warsztatach networkingowych, podczas których mieli okazję 
do bezpośredniej rozmowy, wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i kontaktów. 
Wykorzystując założony schemat bardzo ciekawie prezentowali zakres działań swoich firm oraz swoje 
doświadczenia w rozwijaniu biznesu. Za pomocą narzędzia tzw. „Radaru Kontaktów” z łatwością mogli 
dokonać analizy własnych potrzeb i zasobów, jakimi dysponują w kontaktach biznesowych. Podczas 
tej części, przedsiębiorcy rozmawiali nie tylko o sprawach biznesowych, ale także o swoich pasjach i 
zainteresowaniach poza zawodowych. 

Uczestnicy spotkania bardzo aktywnie udzielali się w dyskusji, jednocześnie podkreślając swą 
otwartość do współpracy, jak i dużą szansę na rozwój własnego biznesu poprzez udział w projekcie 
Stołeczne Forum Przedsiębiorczości. 

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą w pełni wykorzystać własny potencjał biznesowy 
do aktywnego udziału w przyszłych warsztatach networkingowych organizowanych w ramach projektu 
SFoP. 

Najbli ższy termin spotkania z przedsi ębiorcami w Wilanowie zaplanowany jest na poniedział ek  
17 czerwca o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urz ędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.  

Prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem na adres: 
jwielgosz@um.warszawa.pl. Liczba miejsc ograniczona. 

 

 

 

 

 


