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Dzień

Godzina

Sala

EKOzajezdnia

Poznaj trolejbusy z innej strony! Na naszych warsztatach będziesz miał
okazję zapoznać się z przeróżnymi procesami, jakie zachodzą w zajezdni
trolejbusowej. Pokażemy Wam zarówno ekonomiczną, jak i ekologiczną
stronę komunikacji miejskiej opartej o trolejbusy. Zapraszamy też na quiz
z nagrodami.

14.03.2018

10.00 – 12.00

B 407

Myjnionerzy

Na warsztatach będziesz miał okazję wziąć udział w grze ekonomicznej,
która ukazuje aspekty strategiczne, rynkowe i finansowe związane
z prowadzeniem małego przedsiębiorstwa. W atrakcyjnej i zabawnej
formie poznasz i rozwiążesz szereg problemów związanych
z prowadzeniem biznesu.

14.03.2018

13.00 – 14.30

B 408

Chiny – co, jak, gdzie?

Czas odkryć ciekawostki i obalić mity o Chinach! Rozszyfruj zawartość
tajemniczej koperty, stwórz i zaprezentuj swój oryginalny kolaż,
a na końcu… weź udział w quizie, z którego dowiesz się m.in. dlaczego
w Chinach przed Świętami zanotowany zostaje wzrost sprzedaży jabłek.

15.03.2018

12.30 – 14.30

aula O

Wydarzenie

Opis
Szko³a Podstawowa: klasa 7, Gimnazjum

KN Transportu
i Marketingu

KN Finansów
Międzynarodowych

Instytut Konfucjusza

Szkoła Podstawowa: klasa 7, Gimnazjum, Szkoły Ponadgimnazjalne
Cash Flow

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość zagrania w "Cash Flow",
czyli grę planszową, która uczy podstaw inwestowania w nieruchomości
oraz akcje.

14.03.2018

10.00 – 14.00

A 210

NK Logistyki

Nowoczesna logistyka

Jeśli zawsze byłeś ciekawy, co oznaczają kody kreskowe umieszczone na
opakowaniach – przyjdź na nasze warsztaty! Nauczysz się odczytywać
kody kreskowe i identyfikować kraj pochodzenia produktu. Dowiesz się
również, co to są technologie radiowej identyfikacji danych, gdzie
spotykasz się z nimi na codzień i jak wykorzystuje się je w logistyce.

15.03.2018

11.30 – 13.00

B 506

KN Handlu
Zagranicznego
„HaZet”

Niedźwiedź nie taki
straszny, czyli rozważania
o kulturze rosyjskiej
w negocjacjach
biznesowych

Podczas naszej prezentacji wprowadzimy Ciê w tajniki negocjacji w kraju
Niedźwiedzia i obalimy zwi¹zane z nim stereotypy. Poznasz złote zasady
spotkań biznesowych, a na koniec bêdziesz móg³ sprawdziæ swoją wiedzę
w krótkim teście o Rosji.

15.03.2018

12.00 – 13.30

C 101

KN Finansów
Behawioralnych

81 – 824 Sopot
ul. Armii Krajowej 119/121
Wstêp wolny po dokonaniu rezerwacji pod adresem
festiwalekonomiczny@gmail.com

