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5-dniowy obóz on-line nadawany bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych 
(w godz. 17:30–23:00 czasu polskiego)

program prowadzony według amerykańskiej licencji Washington Business Week 

5 terminów do wyboru: (21–25.06), (28.06–02.07), (12–16.07), (26–30.07), (09–13.08)

4 ścieżki tematyczne do wyboru: BUSINESS, TELE HEALTH/HEALTH CARE, ADVANCED BUSINESS, 
CLEAN ENERGY

ponad 900 uczestników w dotychczasowych, stacjonarnych edycjach programu  -  w wersji on-line 
zakładane jest do 500 kolejnych uczestników 

w wersji on-line wykorzystanie zupełnie nowego oprogramowania do symulacji biznesu WILE – Washington’s 
Innovative Learning Environment 

Przygoda 
pełna 

sukcesów

w roli prowadzących osoby związane z Washington Business Week, a także menadżerowie międzynarodowych korporacji



Młodzież w wieku 15–19 lat

Grupa programu

mieszkańcy Gdańska i całego 
województwa pomorskiego 

wybrana młodzież z USA
i Europy Środkowo-Wschodniej  

limitowana liczba uczestników

różne daty obozów do wyboru

kilka ścieżek tematycznych 

www.gdanskbusinessweek.pl



Dołącz do nas!

GBW kształcimłodych liderów

DLACZEGO WARTO?

www.gdanskbusinessweek.pl



Dołącz do nas! 

DLACZEGO WARTO?

budowa wizerunku firmy w oparciu o pozytywne wsparcie przedsiębiorczej młodzieży  

  dołączenie do elitarnego grona firm wspierających biznes dla młodych    
 

promocja produktów firmy wśród uczestników

 promocja logo firmy w materiałach związanych z kampanią reklamową projektu 
na terenie Gdańska i całego województwa pomorskiego

przyjęcie do programu dzieci pracowników firmy lub  wybranej młodzieży, 
której Partner zasponsoruje udział w obozie       

www.gdanskbusinessweek.pl



ŚWIADCZENIA**
PARTNERZŁOTY

4 000 zł
PARTNERSREBRNY

2 600 zł
PARTNERBRĄZOWY

1 300 zł

3 dzieci 2 dzieci 1 dziecko

PARTNER

600 zł

Pakiety sponsorskie

* Rozmiar logotypu zależy od rodzaju wybranego pakietu
** Przedstawione świadczenia mają charakter informacyjny, nie stanowią oferty 

handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Udział dzieci pracowników Partnera w projekcie lub wybranej młodzieży, 
której Partner zasponsoruje udział w obozie    

Wymienienie nazwy Partnera w informacjach prasowych (między innymi gdansk.pl)    

Ekspozycja logo* Partnera na stronie Gdansk Business Week

Możliwość przekazania produktów Partnera dla uczestników projektu     

 

Ekspozycja logo* Partnera w kampanii promocyjnej projektu (plakaty w szkołach 
oraz komunikacji miejskiej i podmiejskiej na terenie Gdańska i Trójmiasta)   

   Ekspozycja logo* Partnera w internetowej kampanii reklamowej (trójmiasto.pl) oraz 
w spotach reklamowych w Radio ESKA  

Ekspozycja logo* wraz z informacjami o Partnerze w dedykowanym newsletterze

Możliwość umieszczenia oferty Partnera na kanale YouTube dedykowanemu projektowi

www.gdanskbusinessweek.pl

Ekspozycja logo i oferty Partnera w kanałach social media (Facebook, LinkedIn, Instagram)



W tym roku zostałem zaproszony do udziału w Gdańsk  
Business Week jako mentor dla grupy młodzieży, która  
rozwija się w obszarze szeroko pojętej
przedsiębiorczości i uczy, że prowadzenie biznesu to
służba innym, ale i świetna  zabawa! – Maciej Stępa, CEO 
Profit Plus

Czemu GBW? Po pierwsze to, że możemy dzielić się naszą  
wiedzą z młodymi ludźmi. Po drugie to, że nasi pracownicy
uczą się dużo w interakcji z uczestnikami GBW. Fakt, że  
zadając odpowiednie pytania, a nie dostarczając 
odpowiedzi można motywować i szkolić młodych ludzi,
którzy sami często  dochodzą do zaskakujących rozwiązań 
daje bardzo dużo  satysfakcji. I wreszcie po trzecie, w tym 
roku  wspierając GBW mogliśmy wesprzeć również dzieciaki 
w  trudnej sytuacji. Wszystko to powoduje, że GBW jest 
super  inicjatywą, która wpływa na rozwój wszystkich  
zaangażowanych jednostek. – Marta Gołyszny, Fundacja  
Jeppesena

Gdańsk Business Week to dla Company Advisors oraz Chair            
of The Week (kadry menedżerskiej prowadzającej zajęcia              
dla młodzieży) niezwykła okazja do opartego na 
doświadczeniu uczenia się w środowisku doskonale
zaprojektowanym do kształtowania umiejętności liderskich 
orazrozwoju osobistego. – Shawn Mahoney, the Boeing 
Company,  Chair of the Week podczasGBW

GBW to program, który pozwala młodzieży poznać inną  
edukację. Zabawną, wspierającą kreatywność, uczącą pracy  
w grupie i praktycznego, przedsiębiorczego podejścia
do życia, nauki i pracy. Doświadczenie bycia mentorem  
w programie dało mi, jako menedżerowi, ogromną
wartość i łatwość w nawiązywaniu relacji z młodymi
ludźmi, którzy  już za chwilę będą budowali nasze firmy i
społeczeństwo.
–Mateusz Kurleto, CEO firmy Neoteric

Jako firma o światowym zasięgu zatrudniająca w Gdańsku  
ponad 200 osób staramy się dbać nie tylko o rozwój 
naszych  usług, ale również o rozwój pracowników i ich 
kompetencji  zawodowych. Dlatego też udział w Gdańsk 
Business Week  oceniamy jako cenną wartość dla naszych 
liderów i specjalistów, mogących skorzystać z wiedzy 
ekspertów na co dzień  zarządzających największymi 
amerykańskimi firmami oraz  zapoznać się z amerykańskim 
stylem prowadzenia biznesu.
– Marta Gołubowicz z firmy Kemira

Zaufali nam

Jakie korzyści można wynieść  
z takiej współpracy?

www.gdanskbusinessweek.pl



https://www.youtube.com/watch?v=WeNxXaj_UrI



Przy realizacji Gdańsk Business Week, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości współpracowała z przedstawicielami edukacji  
i biznesu z różnych sektorów gospodarki tj. finanse, zarządzanie, IT, przemysł, medycyna, nieruchomości, ekologia.

Zaufali nam

www.gdanskbusinessweek.pl



prasa internet

video social mediaradio

Mówili o nas

www.gdanskbusinessweek.pl



ORGANIZATORZY

Ania Zielińska-Fedoruk

Skontaktuj się z nami

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości

ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk  t. 58 73165 89 kom. 661 309 309

www.gdanskbusinessweek.pl

a.zielinska-fedoruk@inkubatorstarter.pl

www.inkubatorstarter.pl


