Znajdź pomysł na siebie!
Ja - przedsiębiorca
4 czerwca 2019 r.

Panel ekspercki
10:00 - 10:30

Jak założyć własną działalność gospodarczą, ulgi
w składkach ZUS Agnieszka Rzepecka – ZUS Oddział Szczecin
System ubezpieczeń społecznych Katarzyna Basaraba-Trawka
ZUS Oddział Szczecin

10:30 - 11:00

Mikropożyczka na Start Katarzyna Czyżewska
Polska Fundacja Przedsiębiorczości

11:00 - 11:30

Dofinansowanie działalności gospodarczej Marta Zapasa
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

11:30 - 12:00

Szansa na biznes Aleksandra Romanowicz
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Biuro informacji i promocji EFS

Lokalni przedsiębiorcy
12:00 - 13:00

Stoprocent 100% S.C.
Pierwsza polska bezkompromisowa marka odzieżowa budowana
od 1999 roku. Dedykowana kulturze hip-hop, a także sportom
ekstremalnym. Obecnie Stoprocent® to nie tylko producent
odzieży, ale również muzyczny label wydawniczy
Ministerstwo Dobrego Mydła
Mała rodzinna manufaktura mydlarska założona przez siostry
Anię i Ulę Bieluń. Firma oferuje, ręcznie wyrabiane mydła
i kosmetyki. Dobre surowce, dobre rzemiosło i ciężka praca
- to jej tajny plan na sukces.
Karmelowa Stacja
Jedna z najsmaczniejszych wizytówek Szczecina. Działa
stacjonarnie na I piętrze Dworca Głównego w Szczecinie,
a także mobilnie. Rowery z kawą oraz przepysznymi lodami
rzemieślniczymi znajdziemy w różnych miejscach Szczecina.
Firma prowadzi również szkolenia baristyczne.
FiKa Kluboksięgarnia
Jest lokalną niezależną księgarnią, w której spotkasz się
z
ekspertką,
która
przekona
każdego
nieczytającego
do sięgnięcia po książkę. Działa od 2014 roku, odważnie
promuje dobre książki, organizuje literackie i plastyczne
wydarzenia.
Always and Forever Hungry
Szczecińska Beza i Radość Jedzenia to bezowe szaleństwo,
w którym najcudowniejsze momenty to chwile spędzone
z ludźmi. W ofercie znajdziesz torty bezowe w przeróżnych
smakach. Szczecińska Beza to również blogerka i YouTuberka.
Joanna Manicka Make-up Artist
Na co dzień maluje osoby publiczne, panny młode. Uczestniczy
w
sesjach
zdjęciowych
zarówno
tych
komercyjnych,
biznesowych jak i indywidualnych, kobiecych. Organizuje
i produkuje sesje zdjęciowe oraz kampanie reklamowe.

13:00 - 14:30

Konsultacje z doradcami zawodowymi
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej w Szczecinie

