
1 lutego (środa 09:00-11:00) 
Excel - Funkcje logiczne w codziennej pracy cz.2

1 lutego (środa 13:30 - 15:00) 
Ryczałt, liniowy czy na skali - wybór formy opodatkowania
firmy w 2023

2 lutego (czwartek 9:00 - 10:30)
Jak radzić sobie ze stresem w pracy?

3 lutego (piątek 9:00-11:00)
Budowanie relacji z klientem a marketing relacji

6 lutego (poniedziałek 11:30 - 13:00)
Działalność nierejestrowana w 2023 roku

7 lutego  (wtorek 9:00-10:30)
Rozliczenia roku 2022 - o czym należy wiedzieć

7 lutego  (wtorek 11:00 - 12:30)
Teoretycznie i praktycznie o kasie fiskalnej

8 lutego  (środa 11:30 - 13:00)
Optymalizacja podatkowa w małej firmie

9 lutego (czwartek 9:00 - 11:00) 
Jak zbudować relacje z "trudnym klientem"?

10 lutego (piątek 9:00-11:00)
Znajdź pomysł na własny biznes

10 lutego (piątek 9:00-13:00) 
Prawo autorskie, licencje i ochrona wizerunku

13 lutego (poniedziałek 11:30 - 13:00)
Jak wykorzystywać lejek sprzedażowy do pozyskiwania
klientów?”

14 lutego (wtorek 09:00 - 11:00)
Jak efektywnie zarządzać zespołem?
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14 lutego (wtorek 11:30-13:00) 
Praca zdalna w 2023 r. - zmiany dla pracownika i pracodawcy

15 lutego (środa 09:00-10:30) 
Pożyczka na zakładanie działalności gospodarczej "Wsparcie w
starcie" - szansą na założenie i rozwój przedsiębiorstwa 

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

16 lutego (czwartek 10:00 - 13:00)
Strategia od podstaw! Warsztaty online dla przedsiębiorców.

17 lutego (piątek 11:30-13:30) 
Negocjacje - poznaj triki i techniki  
 
20 lutego (poniedziałek 10:00 - 11:30)
Rozwój z dotacją – dofinansowanie do szkoleń i kursów

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

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

22 lutego (środa 17:00 - 19:00)
Wybór formy opodatkowania dla indywidualnej działalności
gospodarczej osoby fizycznej

23 lutego (czwartek 9:00-11:00)
Google Analytics bez tajemnic

23 lutego (czwartek 10:00 - 12:00)  
Własna firma dla obywatela Ukrainy 

24 lutego (piątek 9:00-11:00) 
Budowanie strategii komunikacji w Social Media

 

1 - 28 lutego (poniedziałek - piątek)
Doradztwo z biznesplanu (telefoniczne)

15 lutego (środa 10:00 - 13:00)
Doradztwo podatkowe dla obywateli Ukrainy (stacjonarne)

22 lutego (czwartek 10:00 - 14:00)
Doradztwo prawne (telefoniczne)

23 lutego (czwartek 12:00 - 14:00 )
Doradztwo podatkowe (telefoniczne)
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https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/excel-funkcje-logiczne-w-codziennej-pracy-cz-2,37289.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/ryczalt-liniowy-czy-na-skali-wybor-formy-opodatkowania-dla-firmy-w-2023,37290.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/jak-radzic-sobie-ze-stresem-w-pracy,37291.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/pozyczka-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-wsparcie-w-starcie-szansa-na-zalozenie-i-rozwoj-przedsiebiorstwa,31726.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/budowanie-relacji-z-klientem-a-marketing-relacji,37292.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/dzialalnosc-nierejestrowana-w-2023-roku,37293.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/rozliczanie-roku-2022-o-czym-nalezy-wiedziec,37294.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/teoretycznie-i-praktycznie-o-kasie-fiskalnej,37295.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/optymalizacja-podatkowa-w-malej-firmie,37296.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/jak-zbudowac-relacje-z-trudnym-klientem,37297.html
https://bit.ly/3vOZhI8
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/znajdz-pomysl-na-wlasny-biznes,37298.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/prawo-autorskie-licencje-i-ochrona-wizerunku,32325.html
https://bit.ly/3vOZhI8
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/jak-wykorzystywac-lejek-sprzedazowy-do-pozyskiwania-klientow,37299.html
https://bit.ly/3vOZhI8
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/jak-efektywnie-zarzadzac-zespolem,37300.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/praca-zdalna-w-2023-r-zmiany-dla-pracownika-i-pracodawcy,37286.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/pozyczka-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-wsparcie-w-starcie-szansa-na-zalozenie-i-rozwoj-przedsiebiorstwa,37247.html
https://bit.ly/3vOZhI8
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/nowe-narzedzia-w-nauce-i-rozwoju-zastosowanie-ttrpg-w-treningu-umiejetnosci-stacjonarne-new-tools-in-learning-and-development-us,37225.html
https://bit.ly/3vOZhI8
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/strategia-marketingowa-od-podstaw,37166.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/negocjacje-poznaj-triki-i-techniki,37285.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/negocjacje-poznaj-triki-i-techniki,37285.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/negocjacje-poznaj-triki-i-techniki,37285.html
https://forms.gle/bn4LesJeFYP1U9x98
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/rozwoj-z-dotacja-dofinansowanie-do-szkolen-i-kursow,37303.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/zakladanie-i-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej-wprowadzenie-do-tematu-wlasnej-firmy,37246.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/zakladanie-i-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej-wprowadzenie-do-tematu-wlasnej-firmy,37246.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/rozwoj-zawodowy-jak-pozyskac-dofinansowanie-do-szkolen-i-kursow-itp,37301.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/rozwoj-zawodowy-jak-pozyskac-dofinansowanie-do-szkolen-i-kursow-itp,37301.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/wybor-formy-opodatkowania-dla-indywidualnej-dzialalnosci-gospodarczej-osoby-fizycznej,37302.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/google-analytics-bez-tajemnic,37287.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/wlasna-firma-dla-obywatela-ukrainy,37165.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/wlasna-firma-dla-obywatela-ukrainy,37165.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/budowanie-strategii-komunikacji-w-social-media,37288.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-telefoniczne-doradztwo-prawne,30007.html
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,30007.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/bezplatne-telefoniczne-doradztwo-prawne-22-02-2023,36585.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/bezplatne-telefoniczne-doradztwo-prawne,30007.html
https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/bezplatne-zdalne-doradztwo-podatkowe-23-02-2023,36965.html

