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Informacja prasowa 
 

Śniadanie z …  – Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM (PPNT FUAM) startuje z nową inicjatywą dla 
przedsiębiorców z Wielkopolski 

 
Śniadanie z …  to inicjatywa dedykowana mikro, małym i średnim firmom, która ma na celu wymianę dobrych praktyk i 
nawiązywanie biznesowych kontaktów między młodymi a doświadczonymi przedsiębiorcami z Wielkopolski. 
Śniadania z … będą odbywać się raz na kwartał i mają stanowić platformę do współpracy między firmami 
Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM a przedsiębiorstwami z całego województwa. 
 
Wystąpienia gości będą stanowić case studies, dotyczące takich aspektów prowadzenia i zarządzania działalnością 
gospodarczą, jak: organizacja wewnętrzna, dystrybucja, sprzedaż czy marketing. 
 
Pierwsze spotkanie 27-go lutego br., pt. „Zarządzanie kulturą innowacyjną przedsiębiorstwa”, poprowadzą specjaliści 
z firmy Prima Poland sp. z o.o. 
 
Śniadania z … będą odbywać się na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Chętnych 
zapraszamy do rejestracji na stronie: http://sniadanie.ppnt.poznan.pl     
 

*** 
Firma Prima Poland sp. z o.o. jest obecna na rynku polskim od prawie 25 lat i stanowi część korporacji Douwe Egberts 
Master Blenders 1753, która pretenduje do bycia numerem dwa na rynku kawy i herbaty na świecie. 
 
Trzon kultury organizacyjnej firmy stanowi Kodeks Postępowania, który jest podstawą podejmowania wszystkich 
decyzji biznesowych i gwarantuje dokonanie etycznych wyborów. Podczas spotkania z przedsiębiorcami eksperci z 
firmy Prima Poland sp. z o.o. zaprezentują narzędzia, które pozwalają budować kulturę innowacyjną firmy i wpływają 
na osiąganie wysokich wyników. 

 
*** 

 
Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza to pierwszy w Polsce park 
naukowo-technologiczny, gdzie stworzono unikatowe na skalę regionu warunki dla współdziałania świata nauki z 
gospodarką, poparte kompleksową ofertą wsparcia dla przedsiębiorstw z całego kraju. Szczegóły: www.ppnt.poznan.pl  
 
Śniadanie z … odbywa się w ramach projektu „Budowa Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii – Materiały i 
biomateriały oraz Technologie informacyjne i komunikacyjne na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-
Technologicznego Fundacji UAM”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.     
 
 

 

 

 
 

mailto:justyna.adamska@ppnt.poznan.pl
http://sniadanie.ppnt.poznan.pl/
http://www.ppnt.poznan.pl/


 

 
 

 
Śniadanie z Prima Poland sp. z o.o. (Douwe Egberts Master Blenders 1753), 

pt. „Zarządzanie kulturą innowacyjną przedsiębiorstwa” 
 
Agenda spotkania: 
 

Miejsce: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. 
Rubież 46H, wjazd nr 1 od strony ul. Boranta, budynek Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii, sala 
konferencyjna nr 1.54 
 
Dojazd MPK: linie 46, 47, 67, 911, przystanek ul. Bronisza 
 
Czas trwania spotkania: 2h 
 
Harmonogram: 
 
9:00-9:10 – rejestracja 
 
9:10-9:20 – powitanie uczestników – Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza 
 
9:20-9:50 – Prima Poland sp. z o.o. (Douwe Egberts Master Blenders 1753), „Zarządzanie kulturą 
innowacyjną przedsiębiorstwa” 
 
9:50-10:45 – elevator pitch, networking 
 
10:45-11:00 – zakończenie spotkania, rozdanie nagród 
 
Rejestracja: http://sniadanie.ppnt.poznan.pl     
 

Koszt uczestnictwa w wydarzeniu to 20 zł od osoby (dane konta: Fundacja Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, Raiffeisen Bank Polska S.A., nr konta 13 1750 

1019 0000 0000 0591 0404, tytuł wpłaty: Śniadanie z  … (nazwa firmy, imię i nazwisko Uczestnika). 
 
Osoba do kontaktu: Karolina Strama, 061 6226 902, karolina.strama@ppnt.poznan.pl 
 
UWAGA: Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnikom przypominamy o wzięciu 
wizytówek. 
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