Tajniki inwestycji budowlanych
w firmach rodzinnych – cykl
spotkań
Informacja prasowa, Poznań/Warszawa, 18 marca 2016
W odpowiedzi na liczne pytania, związane z tematyką prowadzenia inwestycji
budowlanych, Fundacja Firmy Rodzinne zaprojektowała cykl spotkań szkoleniowowarsztatowych. Pierwsze ze spotkań już 6 kwietnia w Gdańsku.

Nie wyważajmy otwartych drzwi

W życiu prawie każdej dynamicznie rozwijającej się firmy rodzinnej nadchodzi moment, w którym
podejmuje się ona inwestycji budowlanej. Firmy produkcyjne potrzebują hal do produkcji swoich
towarów, a także magazynów. Wiele firm buduje również własne biurowce. Potrzeb jest mnóstwo.

– Na każdego przychodzi jego pierwszy raz i trudno jest się odnosić do dotychczasowego doświadczenia.
Wiele firm pada więc ofiarą własnych założeń i przekonań związanych z inwestycjami budowlanymi – mówi
Katarzyna Gierczak Grupińska, prezes Fundacji Firmy Rodzinne, która organizuje cykl spotkań o
tematyce budowlano-inwestycyjnej dla firm rodzinnych. – Gdyby tylko ci bardziej doświadczeni w
inwestycjach budowlanych oraz firmy rodzinne specjalizujące się w realizacji tego typu projektów podzieliły
się swoją wiedzą, z pewnością wiele innych firm, które właśnie podejmują się budowy, mogłyby uniknąć wielu
błędów i pójść w wielu miejscach na skróty. Po prostu nie musieliby wyważać otwartych drzwi – mówi
szefowa Fundacji.
Szeroki zakres zainteresowań

Spotkania organizowane przez Fundację Firmy Rodzinne będą zakreślać szeroki krąg tematyczny. W
katalogu zagadnień znalazły się: proces inwestycyjny, konstrukcje budowlane, pokrycia dachowe,
bezpieczeństwo inwestycji, a także światowe trendy w architekturze i ergonomii. Prelegentami będą
przedstawiciele firm rodzinnych doświadczonych w realizacji rozmaitych projektów związanych z
branżą budowlaną.
Specjalnie na zaproszenie Fundacji Firmy Rodzinne, na pierwszym ze spotkań wystąpi również Andrzej
Sadowski z Centrum Adama Smitha i poruszy tematykę wolności gospodarczej i barier rozwojowych w
odniesieniu do inwestycji budowlanych.
-Partnerami projektu są firmy: Pekabex, Aw-Bud, Blachy Pruszyński, Centrum im. Adama Smitha,
ECDDP;
Projekt wspierają organizacyjnie również: Ochnik Development, Herbewo, EHC.
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Terminarz spotkań
Gdańsk (Olivia Business Centre) – 6. kwietnia
Poznań (Pekabex)- 27. kwietnia
Kraków (Herbewo)- 11. maja
Warszawa (Blachy Pruszyński)- 20. maja
Warszawa (Ochnik Development)- 8. czerwca
Koszt spotkania: 90 zł netto/os.
Zapisy: do 1. kwietnia przez formularz znajdujący się na stronie: http://bit.ly/1QSAHtp
###
O Fundacji Firmy Rodzinne:

Fundacja Firmy Rodzinne (FFR) powstała w 2011 roku. To organizacja not for profit, której misją jest
bezinteresownie wspomagać́ członków rodzin prowadzących firmy rodzinne i być́ reprezentantem ich
interesów. Fundacja działa w duchu wzajemnej współpracy i wspierania się firm rodzinnych, zgodnie z
motto:

firmy rodzinne dla firm rodzinnych.

Fundacja stawia sobie za cel, aby poprzez integrację, wspieranie oraz promowanie działań, zadbać o
wspólny interes rodzin biznesowych. Dzięki działaniom Fundacji zyskuje się możliwość skorzystania z
pomocy, wiedzy oraz doświadczeń innych firm rodzinnych podczas spotkań mentoringowych w firmach
prowadzonych rodzinnie.
Fundacja Firmy Rodzinne działa z firmami rodzinnymi dla firm rodzinnych. Mecenasi tych działań są
naszymi przyjaciółmi, którzy rozumieją w pełni misję Fundacji.
Wspierają nas również Partnerzy – zaprzyjaźnieni z naszymi ideałami.
Mecenasi Fundacji: Yes Biżuteria, GELG, ENEL-MED, Fakro, MRC Broker, Jelenia Struga, Biofarm,
MOKATE, Kunke, Kancelaria Ożóg Tomczykowski, AWBUD, Konspol, Pekabex, Olivia Business
Centre, Renex; Partnerzy Fundacji: Grant Thornton

###
Więcej informacji udzielają:
Katarzyna Gierczak Grupińska
Prezes Zarządu Fundacji Firmy Rodzinne
Tel.: +48 500 297 097
Email: kasia.gierczak@gelg.pl
Konrad Bugiera
Rzecznik prasowy Fundacji Firmy Rodzinne
Tel.: +48 663 850 702
Email: pr@firmyrodzinne.org
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