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Wysyłamy swe wyroby na obie półkule - 
mówi Stanisław Sroka, prezes 
Transsystemu, uczestnik dzisiejszego 
Forum. Fot. Wojciech Zatwarnicki

ZOBACZ TAKŻE:

Rzeszowska marka Ruli 
wyróżniona przez „Twój Styl”
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Rzeszów: Biznesmeni porozmawiają 
szansach i barierach podkarpackiej 
przedsiębiorczości
Dziś w Rzeszowie odbędzie się Regionalne 
Forum Biznesowe. To platforma dyskusji o 
szansach i barierach rozwoju 
przedsiębiorczości w naszym regionie.

Ważni przedsiębiorcy z Podkarpacia porozmawiają 
także o możliwościach wspierania lokalnej 
przedsiębiorczości oraz o pozyskiwaniu środków i 
technikach finansowania przedsięwzięć 
gospodarczych.

  
Jak odnieść sukces w biznesie

 
- Rzeszowskie forum to bardzo pożyteczny i 
praktyczny pomysł. Najważniejsi 
przedsiębiorcy z regionu mogą się spotkać, 
wymienić doświadczenia oraz podzielić się 
pomysłami, co pożytecznego można zrobić dla 
swego regionu. W swym wystąpieniu będę 
mówił o tym jak powstała nasza firma i jej 
drodze do sukcesu biznesowego - mówi 
Stanisław Sroka, prezes firmy Transsystem z Woli dalszej k. Łańcuta.

A co o przedsięwzieciu sądzi jeden z organizatorów, Tadeusz Ferenc, prezydent 
Rzeszowa?

- Forum postrzegam jako znakomitą okazję do wymiany opinii i doświadczeń 
przedstawicieli środowisk biznesowych i samorządowych, a także do podjęcia 
refleksji na temat możliwości wspólnej realizacji zadań służących m.in. 
wspieraniu rozwoju regionalnego, określaniu priorytetów rozwojowych miast i 
regionów, przeciwdziałaniu spowolnieniu gospodarczemu, pozyskiwaniu środków 
finansowych – krajowych i unijnych – powiedział Ferenc.

Wsparcie dla lopkalnej przedsiebiorczości

- W trakcie spotkania chcemy przekonać przedsiębiorców, że innowacyjność jest 
warunkiem sine qua non dalszego dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki. 
Cieszę się, że Krajowa Izba Gospodarcza może wspierać swoim autorytetem i 
doświadczeniem Regionalne Forum Biznesowe. Dwa lata temu, w naszych 
dokumentach programowych, po raz kolejny założyliśmy, że naszymi 
priorytetami staną się: innowacyjna gospodarka oraz ochrona własności 
intelektualnej - mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Organizatorzy wierzą, że dzisiejsze forum, podczas którego zaprezentowane mają być 
m.in. główne cele rozwoju Rzeszowa i Podkarpacia zainspiruje wszystkich do dalszych 
działań na rzecz umacniania gospodarczej i innowacyjnej rangi tego regionu, wspierających 
lokalny biznes, pomocnych w utrwalaniu dobrych, rozwojowych tendencji.

W ramach Regionalnego Forum Biznesowego, zaplanowanych zostało w najbliższych 
miesiącach kilkanaście spotkań. Dzisiejsze spotkanie zostało zorganizowane we współpracy 
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Ankieta

Ile wydasz na 
szkolną wyprawkę?:

 Mniej niż 500 zł 

 500-600 zł 

 Ponad 600 zł 

Głosuj  

Nie oddano jeszcze żadnego głosu

Dodaj komentarz Zgłoś nadużycie Wersja do wydruku

 Delicious  Digg  Facebook  Google  Technorati

z Krajową Izbą Gospodarczą i firmą Roadshow Polska, pod patronatem honorowym 
ministra gospodarki, marszałka woj. podkarpackiego i prezydenta Rzeszowa  
W trakcie panelu dyskusyjnego omówione zostaną m.in. narzędzia i sposoby wsparcia 
rozwoju regionalnego preferowane przez urząd miasta i urząd Marszałkowski A także 
metody pozyskiwania środków krajowych i unijnych w celu wspierania przedsięwzięć 
gospodarczych. 
Forum rozpoczyna się o godz. 16.30 w hotelu Grand przy ul. Dymnickiego 1A w
Rzeszowie.

 

Strefa Biznesu Podkarpackie

Liczba osób, które lubią Strefa Biznesu Podkarpackie: 912.

Lubię to!

s.siwak@nowiny24.pl 

Średnia: 

Wyślij do stron:

Gotówka dla firmy?
Ponad 2 miliony od samego 
dyrektora dla Twojej firmy. Zobacz 
więcej:

Renault Scénic.
Komfortowe i inteligentne auto. 
Wejdź i przekonaj się sam!

Kup reklamę tutaj Adkontekst
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Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

Strona 2 z 2Rzeszów: Biznesmeni porozmawiają szansach i barierach podkarpackiej przedsiębior...

2011-10-12http://www.strefabiznesu.nowiny24.pl/artykul/rzeszow-biznesmeni-porozmawiaja-sz...


