
Zapisy i informacje: poznan.pl/poznanbiznespartnerDORADZTWO 

23 marca (czwartek 10:00-13:00)
Doradztwo podatkowe dla obywateli Ukrainy (stacjonarne)

29 marca (środa 10:00-14:00)
Doradztwo prawne (telefoniczne)

1 - 31 marca (poniedziałek - piątek)
Doradztwo z biznesplanu (telefoniczne)

27 marca (poniedziałek 12:00-14:00) 
Doradztwo podatkowe (telefoniczne)

SZKOLENIA ONLINE Zapisy i informacje: poznan.pl/poznanbiznespartner | Miejsce: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, Poznań

2 marca (czwartek 9:00-10:30) 
Aktualności podatkowe i składkowe

2 marca (czwartek 17:00-19:00)
PIT - rozliczanie roku 2022

3 marca (piątek 8:30-11:30) 
Zmiany w prawie pracy w 2023 r.

6 marca (poniedziałek 11:30-13:00)
Działalność nierejestrowana w 2023 r. 

7 marca (wtorek 14:00-15:30) 
Optymalizacja podatkowa w małej firmie

13 marca (poniedziałek 13:30-15:30) 
Znajdź pomysł na własny biznes

14 marca (wtorek 10:00-14:00)
Jak zwiększyć sprzedaż w Horeca? 

14 marca (wtorek 9:00-11:00)
Zabłyśnij swoim biznesplanem! 

14 marca (wtorek 13:30-15:30) 
Odkryj moc nawyków cz. 1

15 marca (środa 9:00-10:30) 
Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej "Wsparcie w starcie"
- szansą na założenie i rozwój przedsiębiorstwa

15 marca (środa 14:00-15:30) 
Odkryj moc nawyków cz. 2

16 marca (czwartek 16:30-20:00) 
Rozwijanie kompetencji liderskich 

17 marca (piątek 16:30-20:00) 
Rozwijanie kompetencji liderskich 

20 marca (poniedziałek 10:00-11:30)
Rozwój z dotacją - dofinansowanie do szkoleń i kursów

20 marca (poniedziałek 11:30-13:30)
Budowanie marki na LinkedIn

21 marca (wtorek 10:00-13:00)
Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wprowadzenie
do tematu "własnej firmy" 

22 marca (środa 9:00-10:30) 
Rozwój zawodowy - jak pozyskać dofinansowanie do szkoleń i kursów
itp. 

22 marca (środa 11:00-14:00) 
Nowe narzędzia w nauce i rozwoju - Zastosowanie TTRPG w treningu
umiejętności / New Tools in Learning and Development: Using
TTRPGs for skill-based training

22 marca (środa 11:30-13:30) 
Jak przygotować efektywne wystąpienie? 

23 marca (czwartek 9:00-11:00) 
Skuteczny e-commerce, czyli strategia sklepu internetowego

24 marca (piątek 10:00-11:30)
Wymagania wobec przedsiębiorstw w zakresie obszarów EHS

27 marca (poniedziałek 11:30-13:00) 
Rozliczanie roku 2022 - o czym należy wiedzieć 

27 marca (poniedziałek 13:30-15:00) 
Aktualności podatkowe i składkowe

28 marca (wtorek 10:00-11:30) 
Pożyczka EKOenergetyczna II idealnym rozwiązaniem na potrzeby
wielkopolskich przedsiębiorców.

29 marca (środa 10:00-14:00) 
Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i prosta spółka
akcyjna (procedura rejestracji spółki)

31 marca (piątek 13:00-15:00) 
Pozytywne starzenie - czyli jak żyć długo, godnie i szczęśliwie 

KALENDARIUM BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ,
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20 marca (poniedziałek 9:30-13:30)
Jak stworzyć strategię marki w małej i średniej firmie?  (szkolenie
stacjonarne)

29 marca (środa 17:00-20:00)
Porozmawiajmy o tym, jak wejść do branży IT. 
Spotkanie otwierające cykl warstatów. 

https://www.poznan.pl/msp/
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/ua-bezplatne-doradztwo-podatkowe-dla-osob-pochodzacych-z-ukrainy,37265.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/bezplatne-telefoniczne-doradztwo-prawne-29-03-2023,36585.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/bezplatne-telefoniczne-doradztwo-prawne,30007.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/bezplatne-telefoniczne-doradztwo-w-zakresie-sporzadzania-biznesplanu,36287.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/bezplatne-zdalne-doradztwo-podatkowe-27-03-2023,36965.html
https://www.poznan.pl/msp/
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/aktualnosci-podatkowe-i-skladkowe,37507.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/pit-rozliczenia-roczne,37365.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/zmiany-w-prawie-pracy-w-2023-roku,37346.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/dzialalnosc-nierejestrowana-w-2023-roku,37508.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/dzialalnosc-nierejestrowana-w-2023-roku,37508.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/optymalizacja-podatkowa-w-malej-firmie,37510.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/znajdz-pomysl-na-wlasny-biznes,37525.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/jak-zwiekszyc-sprzedaz-w-horeca,37431.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/jak-zwiekszyc-sprzedaz-w-horeca,37431.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/zablysnij-swoim-biznesplanem,37526.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/zablysnij-swoim-biznesplanem,37526.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/odkryj-moc-nawykow-czesc-1,37527.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/pozyczka-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-wsparcie-w-starcie-szansa-na-zalozenie-i-rozwoj-przedsiebiorstwa,37247.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/odkryj-moc-nawykow-czesc-2,37528.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/rozwijanie-kompetencji-liderskich,37446.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/rozwijanie-kompetencji-liderskich,37446.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/rozwijanie-kompetencji-liderskich,37446.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/rozwoj-z-dotacja-dofinansowanie-do-kursow-i-szkolen,37429.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/rozwoj-z-dotacja-dofinansowanie-do-kursow-i-szkolen,37429.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/budowanie-marki-na-linkedin,37529.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/zakladanie-i-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej-wprowadzenie-do-tematu-wlasnej-firmy,37448.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/zakladanie-i-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej-wprowadzenie-do-tematu-wlasnej-firmy,37448.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/rozwoj-zawodowy-jak-pozyskac-dofinansowanie-do-szkolen-i-kursow-itp,37505.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/rozwoj-zawodowy-jak-pozyskac-dofinansowanie-do-szkolen-i-kursow-itp,37505.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/nowe-narzedzia-w-nauce-i-rozwoju-zastosowanie-ttrpg-w-treningu-umiejetnosci-new-tools-in-learning-and-development-using-ttrpgs-f,37447.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/jak-przygotowac-efektywne-wystapienie,37530.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/jak-przygotowac-efektywne-wystapienie,37530.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/skuteczny-e-commerce-czyli-strategia-sklepu-internetowego,37532.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/wymagania-wobec-przedsiebiorcow-w-zakresie-obszarow-ehs,37427.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/rozliczanie-roku-2022-o-czym-nalezy-wiedziec,37533.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/rozliczanie-roku-2022-o-czym-nalezy-wiedziec,37533.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/aktualnosci-podatkowe-i-skladkowe,37534.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/pozyczka-ekoenergetyczna-ii-idealnym-rozwiazaniem-na-potrzeby-wielkopolskich-przedsiebiorcow,37535.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/zalozenie-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-i-prosta-spolka-akcyjna-procedura-rejestracji-spolki,37428.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/pozytywne-starzenie-czyli-jak-zyc-dlugo-godnie-i-szczesliwie,37405.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/pozytywne-starzenie-czyli-jak-zyc-dlugo-godnie-i-szczesliwie,37405.html
https://plusjeden.com/

