
 

ul. Dąbrowskiego 45 www.zus.pl Centrum Obsługi Telefonicznej 

41-500 Chorzów e-mail: cot@zus.pl tel. 22 560 16 00 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dzień Kobiet Przedsiębiorczych „Biznes w sieci” 
 
Planujesz rozpocząć działalność gospodarczą? A może już prowadzisz własny biznes, 

ale potrzebujesz dodatkowej wiedzy w tym zakresie, bądź szukasz pomysłu na siebie? Właśnie 

z myślą o Tobie już 12 marca odbędzie się Dzień Kobiet Przedsiębiorczych pod hasłem 

przewodnim „Biznes w sieci”. Wydarzenie odbędzie się on-line. 

 

Inicjatorem i pomysłodawcą tego cyklicznego już wydarzenia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

Oddział w Chorzowie. Ubiegłoroczna edycja skupiła ponad 70 uczestniczek i zorganizowana była pod 

hasłem: „Biznes – działaj, planuj, spełniaj marzenia”. W tym roku III edycję Dnia Kobiet 

Przedsiębiorczych również organizujemy wspólnie z Miejskim Inkubatorem Przedsiębiorczości 

Rawa.Ink w Katowicach. Partnerem przedsięwzięcia jest Future Collars.  

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Katowice. Patronat medialny: 

ŚląskiBiznes.pl. 

 

Dla kogo  

Dla kobiet, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, szukają pomysłu na siebie oraz dla 

tych, które tą działalność już prowadzą, ale potrzebują wsparcia merytorycznego i dodatkowej 

wiedzy w tym zakresie.  

 

Cel   

Głównym celem organizacji Dnia Kobiet Przedsiębiorczych jest podnoszenie kompetencji osób 

przedsiębiorczych.  

 

Dlaczego warto 

Podczas spotkania będziesz miała okazję zapoznać się z wieloma ciekawymi tematami.  

 

Agenda:  

Przywitanie gości 
➢ 9:05 – 9:35 Jakie nowe e-usługi oferuje ZUS dla klientów?  - Danuta Dziacko, ekspert ZUS 
➢ 9:35 – 10:05 Wirtualna Asystentka – zawód przyszłości – Paulina Brudka Future Collars  
➢ 10:05 – 10:35 Za pomocą jakich narzędzi możesz wypromować swoją firmę w social 

mediach? Marta Krasnodębska, strateg marki i biznesu online, właścicielka marki Hakerki 
Sukcesu 

Przerwa 5 min. 
➢ 10:40 – 11:10 Skuteczna współpraca i zarządzanie zespołem online – Marcin Świerkocki 

trener, coach i konsultant biznesowy 
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➢ 11:10 – 11:40 Jak sobie radzić ze stresem i demotywacją pracując z domu? Trener Marzena 
Jankowska liderka, przedsiębiorca, nauczycielka akademicka. 

➢ 11:40 – 12:10 Praca zdalna, siedząca, przed monitorem – zadbaj o zdrowie – dr Gabriela 
Muś 

Przerwa 5 min. 
➢ 12:15 – 12:45 Wywiad z Kobietą sukcesu Iwoną Przybojewską przedsiębiorcą, 

certyfikowanym trenerem biznesu, inżynierem i pełnomocnikiem jakości, ekspertką branży 
ślubnej.   

 

Networking 

Przez całe wydarzenie dla uczestników wydarzenia dostępny będzie czat, który posłuży nam za 

miejsce wymiany kontaktów. To tu możesz wypromować swój biznes, nawiązać nowe kontakty 

Przygotuj krótki tekst i link do strony internetowej Twojego biznesu.   

 

Nie może Cię zabraknąć  

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc obowiązuje rejestracja poprzez stronę 

www.rawaink.katowice.eu   

 

Zapraszamy  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Oddział w Chorzowie  
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