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Wykreuj swój biznes
ZAPROSZENIE
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

zaprasza przedsiębiorców z sektorów kreatywnych i nowych mediów
na bezpłatne szkolenia z cyklu: WYKREUJ SWÓJ BIZNES
2, 3, 4 października 2012 w Łodzi
TEMATY SZKOLEŃ

●

Finansowanie projektów z sektora cross-mediów – jak pozyskać kapitał na ich realizację od
inwestorów.
2 października, w godz. 13:00-17:00, Wydział Zarządzania UŁ, Matejki 22/26 Łódź, sala 111

Prowadzący szkolenie: Piotr Berliński, Łukasz Felsztukier – przedstawiciele funduszu
zalążkowego StartMoney
zarządzanego przez Fundację UŁ Akcelerator Technologii, finansującego pomysłodawców
i przedsiębiorstwa we
wdrożeniu pomysłów na biznes i innowacji

●

Nowoczesne trendy w designie internetowym - Doświadczenie użytkownika (UX, user experience)
w projektowaniu interakcji.

3 października, w godz. 13:00-17:00, Wydział Zarządzania UŁ, Matejki 22/26 Łódź, sala 111
Prowadzący szkolenie: dr Marcin Składanek, Zakład Mediów Elektronicznych w Katedrze
Mediów i Kultury
Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego

●

Gry jako interaktywne formy promocji idei, produktów i usług.

4 października, w godz. 13:00-17:00, Wydział Zarządzania UŁ, Matejki 22/26 Łódź, sala 111
Prowadzący szkolenie: dr Katarzyna Prajzner, Zakład Mediów Elektronicznych w Katedrze
Mediów i Kultury
Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego

Na warsztaty zapraszamy przedsiębiorców i pracowników firm. W każdym szkoleniu można
uczestniczyć niezależnie od pozostałych szkoleń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny (koszt szkolenia
jest dofinansowany ze środków UE, w ramach projektu First Motion, z programu Baltic Sea Region).
Wszystkie szkolenia odbędą się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26,
Łódź - w sali 111, w godz. 13:00-17:00
Zapisy na szkolenia odbywają się na www.startmoney.pl
Kontakt do organizatora: Maria Głowacka, tel. 42 635 49 84, 669 561 710, ciat@uni.lodz.pl
W ramach szkoleń uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, przewidziana jedna przerwa
networkingowa (w tym kawa i kanapki)
Szkolenia zostały przygotowane przez Fundację we współpracy z UŁ - Zakładem Mediów

Elektronicznych

(w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej)

Uczestnicy szkolenia uzyskają też informacje o możliwości współpracy firm z Uniwersytetem
Łódzkim - Zakładem Mediów Elektronicznych (w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej, pod
kierownictwem prof. Ryszarda W. Kluszczyńskiego), specjalizującym się tematyce „nowe media” cyberkultura, Internet, Web 2.0, VR, sztuka interaktywna, video art, gry komputerowe, design
cyfrowy, projektowanie interakcji, grafika i animacja komputerowa, publikowanie w Sieci.
Jednocześnie zachęcamy przedsiębiorstwa oraz osoby szukające środków na wdrożenie innowacji lub
pomysłu biznesowego, do rozważenia skorzystania z kapitału - to możliwości uzyskania od kilkuset
tysięcy złotych do kilku milionów - na wdrożenie pomysłu. Kapitał taki oferuje Fundacja Akcelerator
Technologii UŁ w ramach zarządzanego przez nas funduszu zalążkowego – informacje
www.startmoney.pl
Źródło: www.pi.gov.pl
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Za duży obwód w talii?
Sprawdzaj wątrobę, nawet jeśli BMI masz prawidłowe!

01-12-2022

Zaburzenia lękowe częstsze niż depresja
Jak sobie z nimi radzić?

01-12-2022

Rozwiązanie pomocne w gojeniu ran
przewlekłych
Prawie 30% pacjentów ambulatoryjnych powyżej 70 roku życia z ranami umiera.

01-12-2022

Potencjalny lek na nowotwory i COVID-19
Informuje o nim pismo „Nature Communications”.

01-12-2022

Jak patrzenie na mówiące twarze wpływa na
uczenie się języka?
Zbadali to naukowcy.

01-12-2022

Kombucha może być źródłem fluoru w diecie,
Trzeba uważać ze spożyciem jej.

01-12-2022

Statek Orion znalazł się w najdalszym
punkcie od Ziemi
Jest to testowy lot przed powrotem do załogowej eksploracji Księżyca.

01-12-2022

Chiny wysłały na orbitę tajkonautów
W celu pierwszej rotacji załogi na chińskiej stacji kosmicznej.
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