
Myśleć Jak Milionerzy Szczecin
Już po raz trzeci rusza coroczna seria konferencji i spotkań Myśleć Jak Milionerzy, organizowana przez 
fundację Kamila Cebulskiego. W Szczecinie, 13 lipca odbędzie się jedno z 16 spotkań, podczas którego 
będzie można wysłuchać szeregu prezentacji na tematy około biznesowe – realizacja celów, osiąganie 
sukcesów, zarządzanie finansami. Najciekawsze będą jednak prezentacje biograficzne, podczas których 
faktyczni milionerzy i ludzie wielkiego sukcesu - przedsiębiorcy, sportowcy i inni wspaniali ludzie -   opowiedzą 
o tym, jak wyglądały poszczególne etapy na ich ścieżce do sukcesu.

W Szczecinie zobaczymy i posłuchamy m.in. Michała Jankowiaka, Adama Piocha, Aureliusza Górskiego, 
Łukasza Krawcewicza oraz Kamila Cebulskiego.

Głównym organizatorem imprezy jest Kamil Cebulski, młody człowiek którego historia jest bardzo interesująca. 
W wieku 17 lat założył swoją pierwszą firmę internetową, 2 lata później zatrudnił pierwszego pracownika, a w 
wieku 20 lat miał ich dziesięciu. Obecnie Kamil ma 24 lata i jedną z większych firm w Polsce zajmujących się 
handlem internetowym, otworzył także fundację i w wolnych chwilach zajmuje się promowaniem 
przedsiębiorczości. Napisał dwie książki „Efekt Motyla” oraz „Myśleć Jak Milionerzy”, które okazały się 
bestselerami i rozeszły się w ponad 20 tys. Egzemplarzy.

Szczecińską edycję konferencji wspierają:
– Polska Fundacja Przedsiębiorczości
– Studenckie Forum Business Centre Club
– Niezależne Zrzeszenie Studentów
– Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
– Akadamickie Biuro Karier

Patronat medialny objęli:
– Polskie Radio Szczecin
– portal lokalny www.wSzczecinie.pl

Program Spotkania 
SZCZECIN 13 LIPCA 2008 (13:00 – 20:00)
 
Michał Jankowiak
Networking - 
budowanie sieci 
biznesowych. 

Znajomości i kontakty są podstawą biznesu. Jak je rozwijać i mnożyć, dbając jednocześnie o ich jakość? 
Czym jest rozproszona sieć biznesowa i jak możesz skorzystać z jej dobrodziejstw? W jaki sposób możesz 
wykorzystywać wielostronny barter i zarabiać nic nie inwestując? Poznaj siłę kreatywnego biznesu! 

Adam Pioch
...albo jesteśmy 
ich niewolnikami 

Termin "niewolnictwo" lub "praca niewolnicza" obecnie używany jest przenośnie także w odniesieniu do 
ciężkiej lub źle płatnej pracy, często takiej od której mamy wrażenie, że nie możemy się uwolnić. 

Aureliusz Górski
T + Krea(..)wnOŚĆ 
= TYsiące 
możliwOŚCI / 
zastosowanie w 
biznsie 

Pstyk!!! ... i jesteś przedsiębiorcą. Witaj na nowej drodze życia. Teraz możesz wszystko. Jest Coś, co 
sprawia, że uczysz się od teraz szybciej. Jest Coś, co pozwala Ci każdy dzień z rodziną spędzać w 
wyjątkowy sposób. Jest Coś, za co w biznesie płacą miliony. Jest Coś, co łączy to w całOŚĆ daje radOSĆ i 
tworzy nową jakOŚĆ - sprawia, że jesteś Złotą Rybką i masz dużo możliw(...). Wystarczy tylko ... [by 
przeczytać więcej kup abonament na www.CzasNaTwojąDecyzję.com.ziom.pl], żartowałem - wpadnij na 
MJM, pokażę Ci w jaki sposób kreatywanie bawię się życiem realizując się finansowo. 

Łukasz Krawcewicz Wkrótce informacja na www.myslecjakmilionerzy.pl
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Jak skutecznie 
wykorzystywac 
swoje ... 

Kamil Cebulski
Nie szukaj pomocy 
tylko jej udzielaj. 

Prezentacja na temat umiejętności inicjowania zdarzeń gospdoarczych czyli o spojrzeniu na 
odpowiedzialność, moralność, cel i misję w biznesie z zupełnie innej strony. 

Sprawy organizacyjne
Koszt udziału w jednej konferencji wynosi 47 zł, natomiast za 67 zł możesz pojawić się na ilu chcesz 
konferencjach. Każda konferencja rozpoczyna się o godzinie 13.00, a kończy około 20.00. Proponujemy 
jednak zaplanować sobie cały wieczór, gdyż zapraszamy wszystkich po konferencji na współną kolację, aby 
kontynuować rozmowy o biznesie. 
Rezerwacji można dokonać przez stronę www.MyslecJakMilionerzy.pl lub zapłacić bezpośrednio w miejscu 
konferencji.

Miejsce konferencji (PFP)
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (ul. Monte Cassino 32) jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w 
tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w ramach której proponuje wsparcie 
finansowe oraz usługi szkoleniowo-doradcze. Jest pierwszym w województwie zachodniopomorskim 
ośrodkiem Krajowej Sieci Innowacji (KSI), świadczącym usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym. 
Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe prowadzone przez Fundację oferują pożyczki na 
finansowanie działalności inwestycyjnej i obrotowej oraz początkowego etapu rozwoju mikro i małych 
przedsiębiorstw z obszaru Polski Zachodniej. 
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