PROGRAM RAMOWY
SPOTKANIE REGIONALNE dla menedżerów sektora MŚP
INNOWACJE W SEKTORZE USŁUG
Poznań, 4 marca 2011 , g. 10:00-15:45
9.45 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 11.00

Elżbieta Wojnicka
Zarządzanie procesem innowacyjnym w usługach
Specyfika i uwarunkowania innowacyjności
Tworzenie strategii innowacyjnej, wdrażanie innowacji jako projektu
Infrastruktura wspierająca proces innowacyjny (parki naukowo-technologiczne,
inkubatory technologiczne), klastry -możliwości wykorzystania
Możliwości i formy współpracy z uczelniami

11.00 – 11.15

Przerwa kawowa

11.15 – 12.15

Jakub Dąbkowski
Innowacje marketingowe i ich znaczenie w usługach.
Najnowsze trendy w marketingu, marketing szeptany, trexy marketing, marketing
w Interncie.

12.15 – 13.15

Przerwa obiadowa

13.15 – 14.15

Pedro Almeida
Najlepsze zagraniczne (m.in. z Hiszpanii, Chile, Portugalii) praktyki w zakresie
popytowego podejścia do innowacji.

14.15 – 14.30

Przerwa kawowa

14.30 – 15.30

Willem Kruidhof
Najlepsze zagraniczne (m.in. z Holandii, Węgier, Czech, Wielkiej Brytanii) praktyki
w zakresie popytowego podejścia do innowacji.

15.30 – 15.45

Zamknięcie spotkania

PRELEGENCI:

Elżbieta Wojnicka

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca
i konsultant. Zajmuje się doradztwem
w zakresie innowacyjnych usług, prowadzi
m.in. szkolenia z zakresu zarządzania
transferem technologii. Specjalizuje się
w
kwestiach
związanych
z powstawaniem i rozwojem klastrów

MIEJSCE SPOTKANIA:

Hotel NH Poznań
Ul. Św. Marcin 67
61-806 Poznań

Jakub Dąbkowski
Doświadczony
koordynator
projektów
wdrażających
innowacyjne
systemy
internetowe. Specjalista w sprawach rozwoju
małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących
się wysokimi technologiami.
Źródło: http://maps.google.pl/

Pedro Almeida
Specjalista z wieloletnim doświadczeniem we
wspieraniu przedsiębiorców, szkoleniach
i
prowadzeniu
szkoleń
zawodowych.
Międzynarodowy konsultant w dziedzinie
rozwoju przedsiębiorczości, inkubacji firm,
transferu technologii oraz strategii innowacji.

Organizator spotkania zapewnia tłumaczenie
symultaniczne, poczęstunek w trakcie przerw
kawowych oraz lunch.

Willem Kruidhof
Konsultant
pracujący
na
arenie
międzynarodowej w zakresie rozwoju
regionalnego oraz zarządzania projektami
dotyczącymi transferu technologii, polityki
klastrowej, a także rozwoju MSP. Ekspert
mający doświadczenie w pracy w sektorze
publicznym oraz prywatnym

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer
i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

