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Ośrodek Enterprise Europe Network przy

Górnośląskim Akceleratorze

Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. 

 

Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wspierająca MŚP w

procesie internacjonalizacji. Składa się z ponad 600 punktów zlokalizowanych

w prawie 60 krajach Europy i świata, zatrudnia niemal 3 000 doświadczonych

ekspertów dostarczających swą wiedzę i świadczącą usługi na rzecz biznesu i

nauki.

WARSZTATY, SPOTKANIA, WEBINARY
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Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium “Re_Open UK, wygraj z brexitem”, które w

ramach Europejskiego Tygodnia Przedsiębiorczości odbędzie się w dniu 18 listopada 2022r. 

 

Organizatorami przedsięwzięcia są Ośrodek Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju

oraz Specjalna Łódzka Strefa Ekonomiczna S.A. 

 

Podczas webinarium zaprezentowany zostanie program RE_OPEN UK, dedykowany przedsiębiorcom,

którzy prowadzili dotychczas współpracę z podmiotami ze Zjednoczonego Królestwa, a w chwili obecnej

borykają się z trudnościami wynikającymi z opuszczenia UE przez Wielką Brytanię. 

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, konieczna jest rejestracja z podaniem adresu przedsiębiorstwa (kod

miejscowości). 

 

Informację z linkiem do wydarzenia otrzymają potwierdzeni uczestnicy spotkania w dniu poprzedzającym

webinarium, tj. 17.11.2022r.

Więcej informacji
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Warsztat: „Jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową przedsiębiorstwa” 

 

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się w Katowicach, 17 listopada

br. Podczas szkolenia zastanowimy się wspólnie, co transformacja cyfrowa może oznaczać dla MŚP, czy

jest nam potrzebna, czy może pomóc w rozwoju i umocnieniu pozycji firmy na rynku. Czy i jak

przeprowadzić ten proces, jak się do tego przygotować, czy istnieje jakiś sposób, metoda, która

zminimalizuje ryzyko porażki i da szansę na przeprowadzenie skutecznej, i co istotne, trwałej

transformacji? 

 

Na te pytania odpowie prowadzący p. Michał Żelichowski, ekspert w doskonaleniu procesów

biznesowych. 

 

17.11.2022 r., godz. 10.00-12.30, 

Katowice, Al. Roździeńskiego 188

Agenda spotkania:

1. Najczęstsze przyczyny niepowodzeń projektów transformacji, wdrożeń systemów IT.

2. 5 filarów skutecznej i trwałej transformacji (cyfrowej).

1. Przerwa na kawę  (15 min)

2. Właściwe spojrzenie na digitalizację przedsiębiorstwa.

3. Elastyczność organizacji – jak ją rozumieć i, co ważne, jak ją uzyskać?

4. Najczęstsze wyzwania dzisiejszych czasów.

5. Dyskusja, Q&A

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. 

WIĘCEJ INFORMACJI
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SOTKANIA BROKERSKIE

Data i miejsce wydarzenia: 14 – 17 listopada 2022, Düsseldorf, Niemcy

MEDICA 2022 – to właśnie tam spotyka się całe środowisko medyczne. Dołącz do wydarzenia i  poznaj

nowości rynku opieki zdrowotnej.

MEDICA to największe na świecie wydarzenie dla sektora medycznego. Od ponad 40 lat jest mocno

osadzony w kalendarzu każdego, kto związany jest z tematyką medycyny.  Dlaczego Medica jest tak

wyjątkowa?

Wydarzenie to największe targi medyczne na świecie – w halach wystawienniczych gromadzi  się kilka

tysięcy wystawców z ponad 50 krajów. Co więcej, każdego roku wybitne osobistości z dziedziny biznesu,

badań i polityki uświetniają to wydarzenie swoją obecnością — oczywiście wraz z dziesiątkami tysięcy

krajowych i międzynarodowych ekspertów oraz decydentów z branży.

Targi MEDICA skierowane się  do producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego, szeroko pojętej

służby zdrowia, przedstawicieli instytucji badawczych i edukacyjnych. Podczas wydarzenia można

zapoznać się z szerokim spektrum działania jednostek opieki ambulatoryjnej i szpitalnej: od techniki

laboratoryjnej i diagnostycznej, produktów do fizykoterapii i materiałów pomocniczych, sprzętu

elektromedycznego, technicznego oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych dla placówek

służby zdrowia, aż po wykończenie i wyposażenie pomieszczeń oraz zarządzanie obiektami medycznymi. 

 

Zarejestruj się już dziś! Więcej informacji na stronie 
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„Zielone technologie dla bezpieczeństwa energetycznego” – seminarium i spotkania typu

business mixer, 22 listopada 

 

Wydarzenie przeznaczone jest dla polskich i norweskich przedsiębiorców, startupów oraz instytucji

otoczenia biznesu oferujących innowacyjne rozwiązania i procesy związane z: 

 

•    energią odnawialną 

•    bezpieczeństwem energetycznym 

•    elektroenergetyką 

•    elektromobilnością 

•    technologiami słonecznymi, wiatrowymi, biomasą oraz biopaliwami. 

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja tylko do 16 listopada. 

Więcej informacji na stronie internetowej. 

WIADOMOŚCI SIECI ENTERPRISE EUROPE NETWORK
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Za nami wyjątkowa, czternasta edycja konkursu Innowator Śląska. 25 listopada podczas Gali

Rozdania Nagród odbywającej się w Teatrze Miejskim w Gliwicach poznamy wszystkich

nagrodzonych w tegorocznej odsłonie konkursu.  

 

Tegoroczna edycja konkursu objęła 30 innowacyjnych rozwiązań opracowanych i wdrażanych przez

przedsiębiorstwa i instytucje B+R. Laureatów konkursu w trzech kategoriach wybrała jedenastoosobowa

Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli samorządów, świata nauki, jednostek wspierających

biznes oraz samych przedsiębiorców, po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonych w firmach

audytów technologicznych. Wyznacznikiem w wyborze nagrodzonych i wyróżnionych zgłoszeń był stopień

innowacyjności rozwiązań, możliwa skala ich oddziaływania na rozwój firmy regionu, ale również

gotowość firmy do dalszego rozwoju i pełnego wykorzystania wdrażanej innowacji. 

  

O tym, kto zostanie tegorocznym Innowatorem Śląska dowiemy się już 25 listopada podczas

uroczystej Gali Rozdania Nagród, która odbędzie się w Teatrze Miejskim w Gliwicach. Wydarzeniu

towarzyszyć będzie koncert „Między światami: Iberia” Avi Avitala organizowany w ramach All

Improvviso – Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej. 

  

Podczas Gali zostaną wręczone także wyróżnienia organizatorów i parterów wydarzenia - w tym roku pula

nagród specjalnych wyniosła aż 65 tysięcy złotych! Podczas Gali swoje nagrody wręczą: Prezes Zarządu

Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej S.A, Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, firma Radan Spółka z o.o.,

Deweloper Spółka komandytowa oraz Polska Izby Rzeczników Patentowych. 

 

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej wydarzenia.  
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Web-scraping. Jak prawidłowo korzystać z treści dostępnych w Internecie? 

 

Internet to niewątpliwie kopalnia informacji dostępnych „od ręki”. Dzięki globalnej sieci mogą one być

pozyskiwane, przetwarzane i wykorzystywane w różnych celach, czyli zarówno osobistych, jak i

komercyjnych. Nic więc dziwnego, że dane już od jakiegoś czasu są nazywane walutą przyszłości.

Jednocześnie rozwój technologii doprowadził do tego, że istnieją sposoby, które umożliwiają

automatyczne pozyskiwanie informacji ze stron internetowych. Jednym z nich jest web-scraping. 

 

Czym jest web-scraping? O tym dowiemy się z dokumentu udostępnionego przez Polską Agencję

Rozwoju Przedsiębiorczości. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na stronie internetowej. 

Copyright © 2022 Enterprise Europe Network - GAPR Gliwice, All rights reserved. 
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