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BUDOWANIE SYNERGII 
DLA ROZWOJU BIZNESU W BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ

Tegoroczna konferencja skierowana jest przede wszystkim do lokalnych producentów                     

rolnych, przetwórców żywności oraz hodowców z branży rolno-spożywczej, ze szczególnym 

uwzględnieniem producentów żywności ekologicznej, którzy działają na Dolnym Śląsku, planują 

rozwój, poszukują nowych klientów, chcą zaistnieć na poszerzonych rynkach zbytu lub też 

pretendują do certyfikatu „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”. Podczas naszego wydarzenia 

chcemy omówić zalety budowania relacji biznesowych, współpracy oraz tworzenia synergii między 

podmiotami w obszarze budowania krótkich łańcucha dostaw.

Udział w spotkaniu będzie również doskonałą szansą do tego, aby spotkać się i porozmawiać                        

z innymi producentami z Dolnego Śląska oraz dołączyć do społeczności Zielonej Doliny.

Program Konferencji:

Na program Konferencji złożą się 2 bloki tematyczne z obszaru budowania kompetencji 

biznesowych, zasad prowadzenia lokalnej firmy, jej rozwoju oraz punktów krytycznych                              

w przeskalowaniu produkcji. Omówione zostaną również zagadnienia związane ze wzrostem 

sprzedaży, rozwijaniem skali produkcji, jak również podstawowe metody oceny efektów 

współpracy przy projektach współtworzonych przez wiele podmiotów.

Uczestnicy Konferencji oraz warsztatów pozyskają unikalną wiedzę w zakresie:

• Tworzenia działających rozwiązań sprzedażowych w przestrzeni fizycznej ora on-line,

• Synergii wynikającej ze współpracy w ramach łańcucha dostaw,

• Zagrożeń związanych z rozwojem biznesu.

W programie znajdzie się także warsztat, w którym uczestnicy, będą pracować nad 

zaprojektowaniem rozwiązań sprzedażowych on-line i off-line w modelu projektowania 

partycypacyjnego. Uczestnicy zostaną przeprowadzeni przez wszystkie etapy projektowania usługi 

od badań, przez określenie problemów, wyznaczanie celów, ideację, konceptualizację pomysłów, 

szybkie prototypowanie, po testowanie i doskonalenie idei. Poza tym, zespół projektowy pozna 

zasady pracy, które w dłuższej perspektywie pozwolą mu na trwałe współdziałanie, przynoszące 

wszystkim zaangażowanym stronom wymierne korzyści. 
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Szanowni Państwo,

29 września br. zapraszam do bezpłatnego udziału w konferencji branżowej 

„Budowanie synergii dla rozwoju biznesu w branży rolno-spożywczej”. 

Wydarzenie – podobnie jak w latach ubiegłych – odbędzie się we Wrocławiu. 

Tym razem gościć nas będzie hotel Europeum  przy ul. Kazimierza Wielkiego 

27A.



 

Warsztat ma na celu zbudowanie społeczności łańcucha dostaw, która będzie posiadać 

kompetencje by wspólnie wypracować rozwiązanie sprzedażowe funkcjonujące w przestrzeni 

fizycznej jak i działające w sieci.

Organizatorzy:

Organizatorem Konferencji jest Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o., wspólnie z Partnerami:

• Stowarzyszeniem Lider A4, 

• Fundacją Wspieranie Serowarstwa Farmerskiego - Na Serio, 

• Stowarzyszeniem Gromnik Lokalna Grupa Działania, 

• Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich”.

Konferencja odbywa się w ramach projektu „Znaczenie współpracy w branży rolno-spożywczej w 

ramach krótkich łańcuchów dostaw (KŁD)”, realizowanego w ramach programu „Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zgłoszenia udziału w Konferencji:

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail:

biuro@zielonadolina.biz.   Na Państwa zgłoszenia czekamy do 27 września br.

Uprzejmie przypominamy, że w Konferencji branżowej może wziąć udział dowolna ilość osób z 

Firmy/Organizacji. Natomiast w warsztatach tylko jeden Przedstawiciel.

Serdecznie zapraszam do kontaktu i aplikowania!

Z poważaniem,

Urszula Mikiewicz
dr Urszula Mikiewicz

Dyrektor Zarządzający
Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o.

Załączniki:

• Agenda

• Formularz zgłoszeniowy

• Regulamin Konferencji

• Deklaracja Covid
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