
 

 

 

Nowatorski projekt „Stołeczne Forum Przedsiębiorczości” (SFoP) realizowany w sześciu dzielnicach 
Warszawy, mający na celu umożliwienie rozwoju sieci własnych kontaktów wśród przedsiębiorców 
MŚP zyskuje coraz więcej uczestników. 

Po raz kolejny 17 czerwca 2013 r. odbyło się bezpłatne spotkanie networkingowe w Urzędzie 
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, na które przybyli 
przedsiębiorcy zarówno z Wilanowa jak i przedsiębiorcy uczestniczący w dotychczasowych 
spotkaniach w pozostałych dzielnicach realizujących projekt. 

Wśród zaproszonych uczestników podczas spotkania zaprezentowały się przedsiębiorstwa: „REAL 
ESTATE ACCOUNTING SOLUTIONS”, „MOSUR.ART.PL – Studio Foto-Filmowe”, „Tadeusz Lenart”, 
„Easy English”, „ACTIVE ZONE”, działające w różnych branżach m.in.: księgowość, fotografia i film, 
handel i finanse, nauka języków obcych czy organizacja wyjazdów integracyjnych z pasją. 

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęła Animatorka współpracy z MŚP w Dzielnicy Wilanów – Pani Justyna 
Wielgosz, przedstawiając założenia projektu oraz bezpośrednie efekty dla przedsiębiorców 
uczestniczących w spotkaniach, zachęcała do aktywnego udziału w organizowanych spotkaniach. 
Dalszą część poprowadził ekspert merytoryczny z Akademii Leona Koźmińskiego – Pan dr Jan 
Dąbrowski, który przedstawił koncepcję networkingu oraz schemat prezentacji przedsiębiorców 
wykorzystując zarówno informacje zawodowe jak i pozazawodowe, co sprawiło, że atmosfera 
spotkania przestała być oficjalna a uczestnicy z ciekawością i zaangażowaniem poznawali się, 
wymieniali dotychczasowe doświadczenia biznesowe i co najważniejsze kontakty, widząc szansę na 
rozwój biznesu przez udział w spotkaniach sieciujących. Następnie, przedsiębiorcy za pomocą 
narzędzia tzw. Radaru kontaktów z łatwością mogli dokonać analizy własnych potrzeb i zasobów, 
jakimi dysponują w kontaktach biznesowych. 

 
Przedsiębiorcy przybyli na spotkanie stali się dla siebie wzajemną inspiracją podkreślając swą 
otwartość do współpracy poprzez udział w projekcie SFoP. Jedna z uczestniczek Wilanowskiego 
Forum Przedsiębiorczości – Pani Magda Mosur reprezentująca firmę „MOSUR.ART.PL – Studio Foto-
Filmowe” wyraziła opinię o projekcie: „…dziwi mnie, że tak mało przedsiębiorców bierze aktywny 
udział w naszych spotkaniach. Projekt networkingu realizowany przez Urząd m.st. Warszawy we 
współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego, z którego możemy skorzystać w niczym nie odbiega od 
komercyjnych inicjatyw tego rodzaju, na dodatek dostajemy to nieodpłatnie. Uczestniczyłam w 
podobnym projekcie i z doświadczenia wiem, że dzięki takim spotkaniom może powstać siła 
przedsiębiorców, dzięki której łatwiej jest rozwijać własny biznes!...” 
 
 
Najbliższe warsztaty networkingowe w Wilanowie w ramach projektu SFoP odbędą się  
w piątek 28 czerwca br. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wilanów. 
 
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców MŚP, chcących w pełni wykorzystać własny potencjał 
biznesowy. 
 

 


