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ZAPROSZENIE  

 

Szanowni Państwo,  

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza na 

spotkanie pn. „Internacjonalizacja – budowanie przewagi 

konkurencyjnej firmy na rynkach zagranicznych” dedykowane 

Inteligentnym Specjalizacjom Pomorza. 

Spotkanie poprowadzą eksperci Deloitte oraz Agencji Rozwoju Pomorza S.A. 

Podczas spotkania będą mieli Państwo okazję zadać pytania w obszarze 

prezentowanych zagadnień.  

Spotkanie jest organizowane przy wsparciu firmy Deloitte, w ramach 

realizowanego projektu pn. „Świadczenie usług doradczych, w tym 

wypracowanie rekomendacji w zakresie zarządzania procesem 

przedsiębiorczego odkrywania i rozwoju ISP”. 

 

AGENDA  

10:00-11:15 – Budowanie strategii wejścia na rynek nowego 

produktu/usługi – Katarzyna Haczewska-Wierzbicka/ Stratosfera by 

Deloitte 

11:15-11:50 – Instrumenty wsparcia publicznego internacjonalizacji 

przedsiębiorstw –EU Gateway/EU Business Avenue – Jakub Kędziora/ 

Deloitte Public Sector 

11:50-12:30 – Broker eksportowy – możliwości dostępne dla firm  

w ramach programu – Marek Choromański/ Agencja Rozwoju 

Pomorza S.A.  

  



 

TERMIN ORAZ MIEJSCE SZKOLENIA  

24.05.2017 (środa) godzina 10:00-12:30.  

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, ul. Lęborska 3b, Gdańsk 

Inkubator STARTER 

 

„BUDOWANIE STRATEGII WEJŚCIA NA RYNEK NOWEGO 

PRODUKTU/USŁUGI” 

Katarzyna Haczewska-Wierzbicka 

Manager, Consumer & Market Research 

 

 

 

Katarzyna odpowiada za obszar badań jakościowych w zespole Stratosfera 

w Deloitte Consulting, który zajmuje się budowaniem silnych marek  

w różnych branżach. 

Katarzyna posiada ponad 13-letnie doświadczenie w badaniach 

marketingowych wspierając w tym czasie wielu klientów w realizacji celów 

biznesowych. Głównym obszarem zainteresowań są badania jakościowe, ale 

prowadzi także złożone projekty jakościowo-ilościowe oraz strategiczne. 

Kierowała zespołem badawczym w agencji IQS. 

Specjalizuje się w badaniach eksploracyjnych (postawy, zachowania, 

potrzeby konsumenckie) oraz badaniach komunikacji i marki. Jest 

doświadczoną moderatorką (przeprowadziła kilka tysięcy grup fokusowych  

i wywiadów), chętnie aplikuje w badaniach narzędzia online. Prowadzi 

warsztaty. 

 

„INSTRUMENTY WSPARCIA PUBLICZNEGO INTERNACJONALIZACJI 

PRZEDSIĘBIORSTW” 

Jakub Kędziora  

Senior Consultant, Deloitte Public Sector 

 

 

 

Jakub jest członkiem zespołu Sektora Publicznego Deloitte w Polsce. Posiada 

doświadczenie w zarządzaniu projektami w środowisku międzynarodowym, 

w tym w koordynacji projektów związanych z internacjonalizacją małych  

i średnich przedsiębiorstw. Jakub specjalizuje się w analizach oraz ocenach 

nowych rozwiązań biznesowych, optymalizacji procesów, rozwijaniu nowych 

modeli biznesowych wraz z potencjalnymi scenariuszami ich wprowadzenia 

w życie.  

Jakub posiada szerokie doświadczenie w realizacji programów FPI dla Komisji 

Europejskiej. Pełnił rolę koordynatora klastra w obszarze Europy Środkowo-

Wschodniej dla projektów EU Gateway to Japan and South Korea oraz EU 

Business Avenues to South-East Asia, a także uczestniczył we wdrożeniu 

Executive Training Programme w tym samym regionie.  



 

„BROKER EKSPORTOWY – MOŻLIWOŚCI DOSTĘPNE DLA FIRM  

W RAMACH PROGRAMU” 

Marek Choromański 

Zastępca dyrektora Działu Rozwoju Przedsiębiorczości  

w Agencji Rozwoju Pomorza S.A.  

 

Ekonomista, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz 

Studiów Doktoranckich UG w katedrze Integracji Europejskiej. Od roku 2001 

jako Dyrektor Biura Hanzy związany z pośrednictwem w prowadzeniu 

interesów gospodarczych na terenie Polski i Niemiec. Specjalizował się 

głównie w nawiązywaniu i realizacji kontaktów handlowych przez małych  

i średnich przedsiębiorców z terenu obu krajów. Przez 7 lat związany  

z Pomorską Izbą Rzemieślniczą gdzie odpowiedzialny był za realizacje 

projektów finansowanych ze środków unijnych. Interesuje się sportem oraz 

procesami gospodarczymi zachodzącymi w Unii Europejskiej. 

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia udziału w spotkaniach prosimy przesłać na adres mailowy 

podany poniżej do dnia 20.05.2017.  

 

W PRZYPADKU PYTAŃ  

Prosimy o kontakt:  

damnowak@deloittece.com / Tel. 668 321 775 

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu. 

 
 

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  

na lata 2014-2020 
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