Gmina Jawor
www.jawor.pl
http://jawor.pl

Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w bezp?atnym webinarium.
Wa?brzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z Agencj? Rozwoju
Przemys?u S.A. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. zaprasza na bezp?atne
webinarium: ARP S.A. i BGK S.A. - skuteczne finansowanie dla firm, które odb?dzie si? 23
marca br. o godzinie 10:00.

Spotkanie skierowane jest do przedsi?biorców i dotyczy finansowania inwestycji, nowych
technologii, wsparcia ARP w ramach tarczy antykryzysowej oraz finansowania handlu
zagranicznego.
Agenda spotkania:
Agencja Rozwoju Przemys?u S.A.
· Warunki po?yczek inwestycyjnych ARP dla przedsi?biorców
· Produkty Tarczowe ARP
· ARP Faktoring – finansowanie handlu zagranicznego
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.
· Kredyt Inwestycyjny,
· Kredyt na innowacje technologiczne,
· Finansowanie handlu zagranicznego.

1/3

Gmina Jawor
www.jawor.pl
http://jawor.pl

Spotkanie poprowadz? dla Pa?stwa:

Monika Konofa? - Dyrektor Centrum Obs?ugi Przedsi?biorców we Wroc?awiu Agencji Rozwoju
Przemys?u S.A. Ekonomistka i mened?erka z ponad 12 letni? praktyk? i do?wiadczeniem w
bankowo?ci biznesowej i korporacyjnej. Ekspert w zakresie zarz?dzania i finansów. Absolwentka
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Odpowiedzialna za rozwój biznesu Agencji Rozwoju
Przemys?u S.A. w regionie dolno?l?skim i opolskim oraz kontakty z kluczowymi klientami,
instytucjami pa?stwowymi i samorz?dowymi.
Jaros?aw ?okietko - ekspert Centrum Obs?ugi Przedsi?biorców we Wroc?awiu Agencji Rozwoju
Przemys?u SA, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc?awiu. Ekspert w zakresie
finansów przedsi?biorstw, finansowania handlu zagranicznego oraz prawnych aspektów
zabezpieczenia wierzytelno?ci. Odpowiedzialny za doradztwo i wsparcie procesowe
przedsi?biorców.

Ewa Nowak-Iskra - Dyrektor Regionu Dolno?l?skiego Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzib?
we Wroc?awiu. Kieruje zespo?em odpowiedzialnym za nawi?zywanie wspó?pracy oraz obs?ug?
klientów biznesowych, jednostek samorz?du terytorialnego oraz uczelni wy?szych z terenu
województwa dolno?l?skiego. Wspó?pracuje z szerokim gronem instytucji oko?obiznesowych,
wspieraj?c przedsi?biorczo?? na Dolnym ?l?sku. Posiada ponad 20-letnie do?wiadczenie w
bankowo?ci zdobyte w najwi?kszych instytucjach finansowych w Polsce.
Krzysztof Jeziorny - specjalista ds. projektów rozwojowych w Regionie Dolno?l?skim Banku
Gospodarstwa Krajowego. Odpowiedzialny za nawi?zywanie kontaktów z przedsi?biorcami oraz
jednostkami samorz?du terytorialnego a tak?e za wspó?prac? z instytucjami rozwoju dzia?aj?cymi
w ramach Grupy Polski Fundusz Rozwoju oraz innymi jednostkami oko?obiznesowymi
zlokalizowanymi na terenie Województwa Dolno?l?skiego.
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Poni?ej link do rejestracji:

https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/agencja-rozwoju-przemyslu-s-a-i-bank-gospodarstwa-kraj
owego-s-a-skuteczne-finansowanie-dlafirm/register?_ga=2.116526595.444716381.1615790369-793848588.1600691460
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