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ZAPROSZENIE 

TESTOWANIE PROTOTYPÓW INSTRUMENTÓW WSPARCIA MSP 
 

Szanowni Państwo! 

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie przedstawicieli administracji publicznej, 

instytucji otoczenia biznesu oraz firm z Wielkopolski, w celu przetestowania wypracowanych 

koncepcji instrumentów wsparcia MŚP. Wydarzenie odbędzie się 6 czerwca (środa) 

o godz.10:00, w budynku H Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Rubież 46 

w Poznaniu. 

Dotychczas projektowaliśmy rozwiązania, które pozwolą skutecznie wspierać start-upy, 

jak również dojrzałe firmy z potencjałem innowacyjnym, bazując na zidentyfikowanych 

problemach oraz inspirując się dobrymi praktykami z instytucji w Europie. W efekcie udało się 

stworzyć zarys koncepcji programów wsparcia, które mają pomagać firmom dojrzałym 

efektywnie wdrażać innowacje, a start-upom zdobywać umiejętności potrzebne we wszystkich 

aspektach prowadzenia biznesu. Teraz nadszedł czas na testowanie wypracowanych 

prototypów. Na spotkanie zapraszamy zarówno osoby, które od początku uczestniczą 

w procesie, jak i nowych uczestników, którzy chcieliby dołączyć do pracy nad prototypami 

i wyrazić swoje opinie oraz rekomendacje. Wypracowane rozwiązania to m.in.: Kompleksowy 

program doradczy obejmujący pełen proces innowacji w firmie; Instrument rozwijający 

kompetencje zespołu startu-powego; Voucher na doradztwo specjalistyczne.  

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić on-line formularz zgłoszeniowy do 4 czerwca: 

https://rejestracja.ppnt.poznan.pl/formularz/137-testowanie-prototypow-instrumentow-

wsparcia-msp 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:  

Kamila Dobek, tel. 61 827 97 57, e-mail: kamila.dobek@ppnt.poznan.pl 

Małgorzata Piotrowicz, tel. 61 827 97 57, malgorzata.piotrowicz@ppnt.poznan.pl  

 

Zachęcam do udziału w warsztacie, który będzie dla Państwa inspiracją do wdrażania 

nowych, bądź ulepszania istniejących sposobów wsparcia przedsiębiorstw. Wydarzenie jest 

również dobrą okazją do spotkania i integracji przedstawicieli instytucji wspierających biznes 

z Wielkopolski. 

Z poważaniem 

      Prof. UAM Jacek Guliński 

       

                                             Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 
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PROGRAM SPOTKANIA 

 

TESTOWANIE PROTOTYPÓW  
 

WARSZTAT REGIONALNEJ GRUPY INTERESARIUSZY 

6 czerwca 2018, Poznań, ul. Rubież 46, bud. H, sala 154 

Program spotkania: 

09:45-10:00 Rejestracja i kawa na dobry początek 

10:00-10:35 Wprowadzenie: 

 Cele warsztatu  

 Rozgrzewka do pracy kreatywnej 

Uruchamiamy obie 
półkule mózgowe 

10:35-11:35 Experience lab - testowanie prototypów pre-alfa - 
sesja pytań i odpowiedzi z użytkownikami w 3 
grupach: 
właściciele, użytkownicy, obserwatorzy 

Interaktywna praca 
warsztatowa 

11:35-11:50 Przerwa 

11:50-12:20 Analiza wyników testu i rekomendacje Interaktywna praca 
warsztatowa 

12:20-13:00 Opracowanie wersji alfa prototypu Interaktywna praca 
warsztatowa 

13:00-13:40 Lunch & networking 

13:40-14:00 Prezentacja wersji alfa prototypów i pomysły na 
dalsze działania 

Prezentacja i sesja 
pytań 

14:00-14:30 Praca nad Planem Działań Interaktywna praca 
warsztatowa 

14:30-14:45 Podsumowanie i dalsze kroki Dyskusja  

 

 

 

 

 

 

 


