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Szanowni Państwo, 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz partner Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości ma 

przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Jak z pasji zrobić dochodowy biznes?” 

Warsztaty dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców. 

 

Szkolenie jest oparte o praktyczne doświadczenia przedsiębiorców prowadzących biznes 

oparty o pasję. Podczas szkolenia uczestnicy sprawdzą czy ich pasje, pomysły mają potencjał  

do stania się dochodowym biznesem oraz zbudują podstawę biznesową swojej pasji.    

 

Szkolenie prowadzi Katarzyna Łukaszuk - doświadczony trener, coach, konsultant  i przedsiębiorca, 

która zbudowała od podstaw i wprowadziła na rynek innowacyjny biznes szkoleniowy, oparty  

na górskiej pasji. Jako trener i konsultant specjalizuje się w sprzedaży i marketingu, w szczególności 

w  wykorzystywaniu technologii i sieci do uzyskiwania rezultatów biznesowych. Jako przedsiębiorca 

koncentruje się na innowacyjnych, konkurencyjnych rozwiązaniach, opartych o potrzeby rynku.  

 

Szczegółowy harmonogram szkolenia przesyłamy w załączeniu. Na szkoleniu uczestnicy 

otrzymają materiały szkoleniowe, a po nim będą mieć możliwość pobrania zaświadczenia  

o uczestnictwie w formie elektronicznej.  

 

Szkolenie odbędzie się 18 listopada 2019 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 w siedzibie Polskiej 

Fundacji Przedsiębiorczości przy ul. Monte Cassino 32 w Szczecinie. 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

 

W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej Polskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl). Rejestracja na szkolenie jest możliwa tylko za pośrednictwem 

formularza. 

 

 
ZAPISZ SIĘ 

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z panią Patrycją Pińkowską, tel.: (91) 312-92-22,  

e-mail: p.pinkowska@pfp.com.pl. 

  

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika 

zapoznania się z ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich 

zastosowanie. 

 

 

Zapraszamy serdecznie!

https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/aktualne-szkolenia
https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/aktualne-szkolenia
mailto:p.pinkowska@pfp.com.pl
https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/ogolne-warunki-organizacyjne-szkolen-pfp
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Program szkolenia 

 

 Jak z pasji zrobić dochodowy biznes? 

Warsztaty dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców. 

Godzina Temat zajęć 

9.00 – 9.15      Powitanie i wprowadzenie do szkolenia. 

 

9.15 – 10 45 

 

1. Konieczne elementy do łączenia pasji z biznesem. 

2. Wymogi nowoczesnego biznesu dla B2C i B2B   

10.45– 11.00 Przerwa 

11.00 – 12.30 
Metody oceny potencjału biznesowego określonych pasji . 

12.30 – 13.00 Przerwa 

13 00 – 14.30 
       Modele biznesowe przedsięwzięć opartych o pasje.    

 

14.30 – 14.45 Przerwa 

14.45 – 16.00 
1. Konieczne zasoby do biznesu opartego o pasję.  

2. Ryzyka biznesu opartego na pasji  

 

16.00 Zakończenie szkolenia 


