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Organizator

Wydarzenie

Opis

Dzień

Godzina

Sala

11.04.2019

10.00 – 11.30

B 407

Szko³a Podstawowa: klasy 7 – 8, Gimnazjum
Rada Samorządu
Studentów WE UG

Ekonomiczne jeden
z dziesięciu

Jesteś pewny swojej wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki,
marketingu, nauki o przedsiębiorstwie bądź innych dziedzin ekonomii?
Zapraszamy zatem do wzięcia udziału w naszym quizie
– zwycięzca może być tylko jeden!

Szkoły Œrednie
KN CashFlow

Podstawy Inwestowania –
gra Cashflow i Eurocash

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać podstawy inwesowania
poprzez zabawę. Na osoby, które nie miały wcześniej styczności z grami
tego typu czeka „Cashflow 101”, a gracze bardziej zaawansowani będą
mogli spróbować swoich sił w „Cashflow 202".

10.04.2019

9.00 – 15.00

A8

KN Transportu
i Marketingu

Tanie podróże małe
i DUŻE, czyli skąd się
bierze cena usług
transportowych
i jak podróżować taniej

Lubisz podróżować? Chciałbyś zwiedzać świat ale uważasz, że nie masz
wystarczających funduszy? Przyjdź do nas, dowiedz się dlaczego ceny
lotów (i nie tylko) tak szybko zmieniają się, posłuchaj o naszych
wycieczkach oraz spróbuj swoich sił w planowaniu własnej podróży!
Najlepsze pomysły nagrodzimy! Serdecznie zapraszamy!

10.04.2019

10.00 – 11.30

B 517
B 518

Szanse i zagrożenia
w transporcie morskim

Na spotkaniu uczniowie szkół średnich będą mieli okazję dowiedzieć się
jak obecnie wygląda sytuacja w sektorach TSL i gospodarki morskiej.
Zajęcia zostaną podzielone na dwa bloki – w pierwszym absolwentka
specjalności Międzynarodowy Transport i Handel Morski przybliży
zagadnienia związane z tematem spotkania. W drugiej części goście
zmierzą się w interaktywnym konkursie, sprawdzającym poziom zdobytej
wiedzy. Gwarantujemy dobrą zabawę, połączoną z dawką ciekawych
informacji.

10.04.2019

10.00 – 11.30

C 104

Nowoczesna logistyka
(prezentacja i warsztat)

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

10.04.2019

12.30 – 14.00

B 405

Morskie KN

NK Logistyki

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

