Akademia Ignatianum w Krakowie zaprasza wszystkich
Cudzoziemców na konsultacje z zakresu prowadzenia
działalności w Polsce. [UKR, RUS]
2019-10-10
Konsultacje prowadzone są w formie praktycznych rad i otwartej rozmowy z Panem Ihorem
Hreskiv, współtwórcą kilkunastu spółek w Polsce, m.in. iTechCloud Coworking.
W trakcie konsultacji można omówić indywidualne kwestie związane z prowadzeniem firmy.
Konsultacja trwa 30 min i może być wydłużona w zależności od potrzeb uczestnika.

Grafik konsultacji jest dostępny na stronie wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/2362619694055307/
Spotkania organizowane są w ramach projektu Wsparcie Kompetencyjne dla
Cudzoziemców, którego celem jest pomoc w szybszej integracji społecznej i
zawodowej w Polsce.
Wszystkie niezbędne szczegóły można znaleźć na profilu FB:
https://www.facebook.com/wsparciedlacudzoziemcow/?ref=bookmarks
oraz w naszym biurze:
Akademia Ignatianum
ul. Kopernika 26, budynek Zofiówka, pok.11
31-501 Kraków
e-mail: wsparcie@ignatianum.edu.pl

Zapraszamy do udziału!
UKR
Академія Ігнатіанум у Кракові запрошує іноземців на консультації з
підприємницької діяльності.
Консультації проводяться у формі практичних порад та відкритої розмови з
Паном Ігорем Греськівом, завдяки якому не один десяток іноземців у Кракові
відкрили свої перші компанії.
Під час консультацій можна обговорити ваші індивідуальні питання, пов'язані з
веденням бізнесу. Консультація триває 30 хвилин і може тривати довше,
залежно від потреб учасника.
Графік консультацій можна знайти на сторінці події:

https://www.facebook.com/events/2362619694055307/
Зустрічі відбуваються в рамках проекту «Експертна Підтримка для Іноземців»,
метою якого є допомога мігрантам швидше інтегруватися у соціальне та
професійне життя в Польщі.
Усі необхідні деталі можна знайти за посиланням:
https://www.facebook.com/wsparciedlacudzoziemcow/?ref=bookmarks
Та в нашому офісі за адресою:
Академія Ігнатіанум
вул. Коперніка 26, будинок Зофіювка, кімната 11
31-501 Краків
e-mail: wsparcie@ignatianum.edu.pl
Запрошуємо до участі!
Академия Игнатианум в Кракове приглашает иностранцев на консультации по
ведению бизнеса в Польше.
Консультации проводятся в форме практических советов и открытого
разговора с Игорем Греськивом, соучредителем нескольких компаний в
Польше, в том числе iTechCloud Coworiking.
Во время консультации вы можете обсудить индивидуальные вопросы,
связанные с ведением собственного бизнеса.
Консультация длится 30 минут и может быть продлена в зависимости от
потребностей участника.
Расписание консультаций доступно на сайте мероприятия:
https://www.facebook.com/events/2362619694055307/
Встречи организованы в рамках проекта «Поддержка компетентности
иностранцев», цель которого - ускорить социальную и профессиональную
интеграцию иностранцев Польше.
Все необходимые подробности можно найти в профиле FB:
https://www.facebook.com/wsparciedlacudzoziemcow/?ref=bookmarks
а также в нашем офисе:

Академия Игнатианум
ул. Коперника 26, здание Зофиювка, комната 11
31-501 Краков
e-mail: wsparcie@ignatianum.edu.pl
Приглашаем Вас принять участие!
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