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Już 15 grudnia Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają na 
spotkanie klubowe pod hasłem: Biznes Mixer – Zainspiruj się, które odbędzie się 

w klubie SQ (Stary Browar).  
Startujemy o 18:00. 

Czym jest Biznes Mixer? 

Biznes Mixer to cykl spotkań klubowych skierowany do młodych, aktywnych 
ludzi, studentów i przedsiębiorców, o charakterze otwartej dyskusji 
umożliwiającej wymianę doświadczeń, informacji i kontaktów. 

Spotkanie networkingowe Biznes Mixer – Zainspiruj się stawia sobie dwa główne 
cele. Pierwszym jest podsumowanie projektów realizowanych w bieżącym roku 
przez AIP: Szkoła Milionerów - Innowatorzy oraz Załóż firmę z AIP w woj. 
wielkopolskim. Drugim celem jest przekonanie i wsparcie młodych ludzi w 
dążeniu do założenia i prowadzenia własnego biznesu. 

Co Tobie możemy zaoferować? 

Na wszystkich uczestników spotkania czekać będą eksperci z dziedziny 
coachingu, mentoringu, brokeringu finansowego oraz ochrony patentów, gotowi 
odpowiedzieć nawet na najtrudniejsze pytania. Swoim doświadczeniem dzielić się 
będą młodzi przedsiębiorcy – beneficjenci AIP, którzy z chęcią opowiedzą o 
swoich przygodach z biznesem. 

Biznes Mixer – Zainspiruj się to także wspaniała okazja do nawiązania nowych 
kontaktów biznesowych oraz zdobycia wiedzy na temat zakładania i 
inwestowania we własny biznes. Wszystko to przy akompaniamencie muzyki 
zespołu Between Spaces oraz przy smacznych przekąskach i kolorowych 
napojach. 

Tak biznesowo-klubowa atmosfera sprzyjać będzie dobrej zabawie połączonej z 
nauką. Dlatego jeśli marzysz o świetlanej przyszłości, masz pociąg do biznesu, 
jesteś przedsiębiorczy, Twoja głowa jest zawsze pełna pomysłów i marzysz o 
pracy na własny rachunek, musisz być tam z nami! 

Zmiksuj się z biznesem!  
Korzystaj z doświadczenia innych!  

Zobacz jak łatwo i bez ryzyka możesz założyć własną firmę  
w 15 minut! 

15 grudnia przyjdź na Biznes Mixer – Zainspiruj się do klubu SQ w 
Poznaniu i daj się znaleźć! 

Zgłoszenia należy wysyłać do 12.12.2010 
na adres: poznan@inkubatory.pl  


