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NIKITA STUDIOS

CELE
Chcemy ułatwiać Wam kontakt z biznesem, sprzyjać w budowaniu
długotrwałych relacji i swobodnym transferze wiedzy nt. narzędzi
biznesowych
Dzięki naszym działaniom poznasz oczekiwania swoich potencjalnych
kontrahentów oraz dowiesz się:
Jak być widocznym dla środowiska biznesu?
Jak budować trwałe relacje z klientem biznesowym?
Jak budować pozytywny wizerunek swojej organizacji mając mało
czasu i niewiele pieniędzy?

KROK PO KROKU

WIEDZA
DORADZTWO
Z PROMOCJI ZNAKU

WYMIANA
DOŚWIADCZEŃ
WARSZTATY
WOLONTARIAT KOMPETENCYJNY
w ramach AKADEMII BIZnES CLASS

WSPÓŁPRACA
BIZnES MIXER
FORUM|DFRES

OFERTA
DORADZTWO Z PROMOCJI ZNAKU
Celem doradztwa jest lepsze przygotowanie Ciebie i Twojego zespołu do kontaktu
z klientem biznesowym. Dowiesz się jak budować wizerunek swojej organizacji
i promować znak Zakup prospołeczny.

WARSZTATY
WARSZTATY – przestrzeń do diagnozy potrzeb podmiotów ES, uzgodnienia sposobu
pracy i realizacji celów pomiędzy przedstawicielami biznesu, ekonomii społecznej i
studentami ASP, czego efektem w połączeniu z wolontariatem kompetencyjnym może
być lepsze funkcjonowanie podmiotów ES.

WOLONTARIAT KOMPETENCYJNY
Indywidualne spotkania z przedstawicielami biznesu i studentami ASP, oparte na
zasadach wolontariatu kompetencyjnego. Jako kontynuacja warsztatów dają Ci
możliwość dopracowania oferty komercyjnej i identyfikacji wizualnej swojego
podmiotu.

BIZnES MIXER
BIZNES MIXER ma prowadzić do zawiązywania trwałych relacji pomiędzy kontrahentami
biznesowymi i społecznymi. To szansa na zaprezentowanie swoich produktów i zdobycie
nowych kontaktów.

FORUM | DFRES
Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej to miejsce na dyskusję
i poszukiwanie rozwiązań, umożliwiających m.in. realizację społecznie odpowiedzialnych
zamówień z udziałem trzech sektorów – samorządowego, biznesowego i pozarządowego.
Podziel się doświadczeniem i refleksjami.

PUBLIKACJA - PORTAL - KONFERENCJE
Tworzymy dla Ciebie nowe miejsca promocji produktów i działań społecznych Twojej
organizacji. Nasi pracownicy będą ułatwiać Ci kontakty z biznesem i samorządem.
Będziemy mówić o Tobie na spotkaniach i konferencjach branżowych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Sandra Kmieciak, Anna Mokrzecka-Bogucka, kom. 500 156 055, s.kmieciak@dops.wroc.pl

