
 

 

 

Kolejne warsztaty sieciujące, które odbyły się 27 sierpnia 2013r. w sali konferencyjnej Obiektu Sportowego 

przy Zespole Szkół Nr 79 im. St. Kostki Potockiego służyły dalszemu rozwoju współpracy lokalnego środowiska 

biznesowego pomiędzy przedsiębiorcami z Wilanowa. 

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia przybyłych uczestników w cele, misję oraz założenia projektu 

SFoP. Następnie scharakteryzowany został sam proces networkingu. Kto poleci Twoją działalność nowym 

klientom? Kto pomoże Ci zmienić pracę na lepszą? Kto wesprze w kryzysie? Kto pokaże, że ma takie same 

problemy jak Ty? Odpowiedź na te pytania zaproponowana przez doktora Jana Dąbrowskiego, ekspert 

merytorycznego z ALK była niezwykle prosta – znajomi. 

Po tym krótkim wstępie, przedsiębiorcy w dalszej części spotkania otrzymali możliwość zaprezentowania 

profilu swojej działalności, co równocześnie było też pierwszą okazją do wzajemnego poznania. W trakcie 

szybkich dwuminutowych wystąpień okazało się, że najliczniej reprezentowany jest sektor ekologicznej 

żywności, aczkolwiek na warsztatach pojawili się również m.in. przedstawiciele branży kosmetycznej, 

informatycznej oraz marketingowej. 

W następnej części warsztatów odbyła się prelekcja pt.: „Zdrowy tryb życia – jak zbudować biznes w oparciu 

o ten trend”, przygotowana przez dwójkę przedsiębiorców - Panią Joannę Rozbicką i Panią Edytę Szymańską. 

Prelegentki poruszyły temat znany wszystkim, którzy poważnie podchodzą do swojego zdrowia czyli temat 

diety. Słuchacze dowiedzieli się jaki w jaki sposób zanieczyszczenie środowiska, nowoczesne metody 

produkcji żywności oraz współczesne nawyki żywieniowe oddziałują na nasze ciało. Omówiono jaki wpływ na 

przyszłą kondycję człowieka mogą mieć błędy popełniane przy doborze koszyka produktów spożywczych. 

Podsumowując swoje wystąpienie prelegentki zaproponowały kilka przydatnych rad na temat prawidłowego 

odżywiania, po szczegóły odsyłając do swojego projektu EduCoaching Zdrowia. Prezentacja spotkała się  

z bardzo dużym zainteresowaniem i sprowokowała burzliwą dyskusję wśród uczestników spotkania. 

Rozmowy te zostały kontynuowane podczas części sieciującej. Doszło w jej trakcie do wymiany kontaktów 

pomiędzy uczestnikami. Szczególnie aktywni byli przedsiębiorcy bezpośrednio związani z tematyką 

wystąpienia czyli producenci, importerzy oraz sprzedawcy zdrowej i ekologicznej żywności. 

Wszystkich zainteresowanych networkingiem już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie, co do którego 

mamy nadzieje że będzie równie interesujące jak ostatnie. Odbędzie się ono we wtorek 17 września   

w Wilanowie. 


