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PROGRAM SPOTKANIA „SIECIOWANIE – NETWORKING BIZNESOWY” 

„Jakich błędów nie popełnić na początkowym etapie rozwoju biznesu?” 

18 września 2021 r. (sobota) 

Kuźnia Społeczna, ul. Marka Kotańskiego 1 w Olsztynie 

09:00-09:30 

Warsztat praktyczny: Jak stworzyć i prowadzić grupę mastermind – a dzięki 
niej rozwinąć swój biznes? 

Prowadzi: Michał Bartoszewicz - przedsiębiorca, producent filmowy, trener 
biznesu. Przedsiębiorca od kilkunastu lat tworzący nieszablonowe biznesy. 
Właściciel dwóch firm działających na rynku mediów i reklamy: czasopisma 
lifestylowego MADE IN Warmia & Mazury oraz agencji kreatywnej Auris 
Media Group (zajmującej się produkcją filmów reklamowych, animacji 
komputerowych i multimediów). Prowadząc AMG pracował dla marek takich 
Michelin, Johnson & Johnson, Schwarzkopf, Costa Coffee, Sephora, Lotto czy 
Auchan. Swoje doświadczenie od kilku lat przekazuje jako trener biznesu, 
łącząc przy tym swoją ogromną pasję do filozofii dalekiego wschodu 
i minimalizmu. Uczy, jak rozwijać biznes zachowując harmonię między „mieć” 
a „być”. 

09:30-11:30 

PANEL DYSKUSYJNY Z UDZIAŁEM EKSPERTÓW W DZIEDZINIE: BIZNES / 
SPRZEDAŻ / MARKETING / STORYTELLING / E-COMMERCE 

Sebastian Lech - właściciel firmy UratujemyTwojeDane.pl Są jak ratownik 
informatyczny: przyjmują wezwania 24h na dobę, gdy trzeba, wsiadają w swój 
ambulans i jadą do zdesperowanego klienta na miejsce zdarzenia. Ale przede 
wszystkim walczą do końca, nawet wbrew nadziei. Jak ratownicy 
medyczni. Mowa o firmie UratujemyTwojeDane.pl. Jej twórcą jest Sebastian 
Lech, od zawsze zakorzeniony w branży IT, wiele lat temu pomógł odzyskać 
utracone dane koledze. Wtedy uzmysłowił sobie, że na olsztyńskim rynku 
brakuje profesjonalistów, do których można by się zgłosić w podobnych 
sytuacjach. W 2015 roku założył firmę, która wypełniła tę rynkową lukę. Dziś 
ich zasięg wykracza daleko poza Olsztyn. Przyjmują uszkodzone dyski z całego 
kraju, a nierzadko też z Rosji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii.  

Iza Gajdamowicz - właścicielka restauracji MISSA. W Stanach Zjednoczonych 
cztery lata studiowała na prestiżowej uczelni Le Cordon Bleu w Pittsburgh’u, 
później przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie odbyła staż u jednego 
z najlepszych szefów francuskiej kuchni, Daniela Boulud’a. Wróciła, bo za 
oceanem brakowało jej przyjaciół i rodziny. Dziś jej restauracja MISSA (na 
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Starym Mieście w Olsztynie) znana jest z aromatycznego ramenu, kaczki 
w pięciu smakach z naleśnikami czy sałatki tajskiej z mandarynkami. 

Łukasz Bogdanowicz – właściciel PR Biznes, firmy do której należą marki: 
Rabatol.pl, Biznesshow, VIP karta, Mazurskie Klimaty. Agencja Promocyjna 
PR Biznes zajmuje się kompleksową reklamą firm, wydarzeń, organizacją 
eventów. Jest właścicielem ekranów reklamowych LCD w Galerii Warmińskiej 
oraz w Centrum handlowym Aura. W zakresie reklamy outdoor jest 
operatorem billboard'ów oraz telebimów. Oferuje również inne formy reklam 
w Olsztynie oraz w całej Polsce jak np.: reklama na autobusach komunikacji 
miejskiej, reklama w windach, reklama w prasie oraz w internecie. Firma jest 
właścicielem portalu internetowego Rabatol.pl, aplikacji mobilnej VIPkarta.pl 
oraz agencji hostess i modelek Biznesshow. Drugą gałęzią biznesu spółki PR 
Biznes są inwestycje w nieruchomości. Firma jest właścicielem Apartamentów 
Mazurskie Klimaty w Tomaszkowie pod Olsztynem – to obiekt hotelowo-
usługowego położonego nad samym brzegiem jeziora z prywatną plażą 
i pomostem. 

11:30-13:00 Pytania uczestników i odpowiedzi prelegentów. 

 


