
Drodzy,

Od wielu lat współpracujemy z Wami i wiemy, jak trudno jest znaleźć porozumienie 
miedzy pokoleniami. Odpowiedzialność za przyszłość firmy, goniące terminy, 
zaskakująca konkurencja, trudności w znalezieniu ludzi do pracy, ciągłe zmiany 
przepisów, codzienne zmaganie się z przeciwnościami, a wreszcie rodziny, których 
jesteśmy przecież istotną częścią – to wszystko przysparza stresu. A gdy dochodzą do 
tego jeszcze zranienia – często nieświadome, ale bolesne – robi się trudno do potęgi. 

Dlatego stworzyliśmy pierwsze w Polsce międzypokoleniowe wydarzenie dla firm 
rodzinnych. Po to, aby nam wszystkim było ciut łatwiej, aby nauczyć się z siebie czerpać 
zamiast budować trudne do rozpuszczenia skorupy.

Stworzyliśmy Kongres Pokoleń – jedyne w Polsce wydarzenie dla firm rodzinnych, 
na które nie można wejść pojedyńczo. Dzięki temu – po powrocie z kongresu – we dwójkę 
łatwiej Wam będzie wprowadzać w życie zdobyte doświadczenie.

Nie mówimy o sukcesji! Opowiemy o współistnieniu, które jest 
konieczne, aby wspólnie budować przyszłość naszych firm.

Przygotowaliśmy miejsce doświadczenia, które pozwoli przedstawicielom dwóch 
pokoleń firm rodzinnych spojrzeć na siebie przez inne „szkiełko“ niż na co dzień. 
Dzięki niemu dowiemy się, jaką wartość do firmy wnosi starsze, a jaką młodsze pokolenie. 
A co najważniejsze, dowiemy się czego młodsi mogą nauczyć się od starszych (co wcale 
nie jest takie oczywiste), a czego starsi od młodszych (to jeszcze mniej oczywiste). 

Nie odkrywamy świata na nowo, ale wiemy, że takie podejście może 
zadziałać: dwa pokolenia, dwie wizje a jednak jedna firma! 

Wśród wielu ważnych tematów będziemy rozmawiać m.in. o skutecznym dialogu, 
który jest kluczem do współpracy miedzy pokoleniami, o współtworzeniu przyszłości 
opartej na wiedzy i technologii oraz o doświadczeniach osób, które chcą się z nami 
podzielić – jak z przyjacielem – kawałkiem swojego prawdziwego świata.

Dla kogo?
Zapraszamy minimum po dwie osoby z firmy rodzinnej, najlepiej z dwóch różnych 
pokoleń, ale też zapraszamy rodziny w całej okazałości. Będzie zapewniona opieka 
nad najmłodszymi członkami rodzin podczas naszego spotkania w przygotowanym 
przez hotel miejscu.

Kiedy? 
4 października 2018

Gdzie? 
Hotel Narvil w Serocku pod Warszawą

Szczegółowe informacje oraz bilety: www.KongresPokolen.com

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zadzwońcie do mnie: 
+48 500 297 097 lub napiszcie: kasia@ffr.pl.

Rabat 5% ceny 
biletu dla Firm 
z drzewkiem!
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