PROGRAM SZKOLENIA „SIECIOWANIE – NETWORKING BIZNESOWY” 12.01.2021 r.
w ramach
Programu Rozwoju Przedsiębiorstw – EDYCJA I
10:00-10:45

Wykład: Dlaczego warto dołączyć do grup i klubów biznesowych?

10:45-11:30

GOŚĆ SPECJALNY: Grzegorz Dymek, Co-founder & COO Anshar
magister informatyki w programowaniu na Politechnice
Śląskiej, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Uniwersytetu
Sztokholmskiego, absolwent produkcji filmowej i telewizyjnej w PWSFTviT w
Łodzi. Anshar Studios to studio opracowujące gry, zatrudniające ponad 70
wykwalifikowanych. Oferuje również usługi dla renomowanych firm z branży
gier wideo. Współpracowali między innymi z Larian Studios, Bloober Team,
Artifex Mundi, The Farm 51, Seebo i Playway. Najpopularniejszymi
projektami Anshar Studios były „Detached” – eksploracja kosmosu i
przetrwanie FPX oraz „Telefrag VR” – strzelanka arenowa PvP VR osadzona
w futurystycznym otoczeniu. Deweloperzy koncentrują się obecnie na kilku
obiecujących projektach, w tym na izometrycznej cyberpunkowej grze RPG
„Gamedec”. Studio jest także zaangażowane w rozwój kilku nieujawnionych
projektów dla grupy klientów premium.

11:30-12:15

GOŚĆ SPECJALNY: Wojciech Suchowiecki, współtwórca agencji
interaktywnej Artneo Software House. Agencja Interaktywna, która od
18-nastu lat zajmuje się projektami informatycznymi. Tworzą systemy
dedykowane, aplikacje mobilne oraz strony internetowe. Od początku
istnienia w Artneo stawiają na rozwój i kreatywność. Do zespołu Artneo
dołączają tylko takie osoby, które nie boją się podejmować wyzwań, jakie
wiążą się z realizacją wymagających projektów i koniecznością utrzymania
najwyższych standardów jakości. Ciągły rozwój, nieszablonowość i
kreatywność – tak można w kilku słowach określić Artneo.

12:15-13:00

GOŚĆ SPECJALNY: Wojciech Kroczek, właściciel Pracowni
Cukierniczej Kroczek Lody Naturalne (Olsztyn / Warszawa / Bydgoszcz)
oraz kawiarni House Cafe w Olsztynie. W ciągu kilku lat stworzył jedną z
najpopularniejszych kawiarni w mieście. A tuż obok niej lodziarnię, której
poszukują nawet turyści zwabieni słowami: Jak będziesz w Olsztynie,
koniecznie spróbuj lodów od Kroczka. W czasie pandemii nie patrzy z
niepokojem w przyszłość branży, ten czas wykorzystuje na rozbudowę lokalu
i pracowni cukierniczej, w której tworzy wielokrotnie nagradzane lody
certyfikowane marką Dziedzictwa Kulinarnego Warmia, Mazury, Powiśle.

13:00-14:00

Konsultacje indywidualne.
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