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Wstęp
Przedmiotem seminarium "Firma Idea. Realne wyzwania, niematerialne wartości" było
zarządzanie kapitałem intelektualnym. Na dziedzińcu im. Daniela Fahrenheita w Gmachu Głównym
Politechniki Gdańskiej spotkali się prawnicy, ekonomiści, ale przede wszystkim praktycy biznesu,
którzy wymieniali się doświadczeniami oraz poglądami na temat nowych koncepcji zarządzania.
Wydarzenie rozpoczęło się od wręczenia dyplomów dla studentów kierunku MBA
Politechniki Gdańskiej. Następnie rozpoczęła się część główna - pierwsza, którą otworzył prof. Jerzy
Hausner, inicjator Open Eyes Economy i Firmy Idei.
Podsumowaniem pierwszej części był panel dyskusyjny „To, czego nie możesz dotknąć, ale co
może uczynić Cię bogatym – wartości niematerialne w rozwoju firmy” prowadzony przez Dorotę
Sobieniecka- dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu, w którym udział wzięli prof. dr hab. Jerzy Hausner
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) prof. dr hab. Piotr Dominiak (Prorektor Politechniki
Gdańskiej) dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG (Uniwersytet Gdański – Centrum Prawa Własności
Intelektualnej), dr Bartłomiej Biga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Drugą część wydarzenia rozpoczęła Zuzanna Skalska, analityk trendów ds. designu, innowacji i
biznesu. W następnej kolejności głos zabrała Dr Aneta Chybicka, psycholog i dyrektor Instytutu
Miasta.
Finalną częścią konferencji był panel dyskusyjny pod hasłem "Koniec kapitału jaki znamy,
czas Firmy - Idei". Wzięli w nim udział Rafał Stepnowski - wiceprezes Boeing Digital Aviation, Maciej
Grabski - prezes Olivia Business Center, Jolanta Łykowska – dyrektor finansowy Oceanic, Szczepan
Kniter – prezes Trefla, dr Marcin Pęksyk, specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw ze
szczególnym uwzględnieniem aktywów niematerialnych. Paneliści dyskutowali na temat innowacji
oraz zarządzania kapitałem niematerialnym.
Komentarze wygłosili: Zuzanna Skalska, dr Aneta Chybicka i prof. Jerzy Hausner.
W seminarium wzięło udział ponad 250 osób, co pokryło wszystkie dostępne miejsca.
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1. Media:
Aby zapowiedzieć wydarzenie przygotowano 2 warianty komunikatu, wysyłanego do mediów oraz
komunikaty przeznaczone dla partnerów i sponsorów z przeznaczeniem do dalszego wykorzystania.
Przygotowano także propozycje wpisów do mediów społecznościowych organizatorów i partnerów.
Zapowiedzi ukazały się w formie artykułów lub wpisów do kalendarzy wydarzeń. Publikacja
informacji o organizatorach i sponsorach uzależniona była od polityki redakcji. W niektórych
przypadkach instytucje zdecydowały się wesprzeć organizację seminarium już po przekazaniu
materiałów do publikacji – nie wszystkie publikatory uwzględniły zmiany.
Informacje zapowiadające seminarium ukazały się w następujących miejscach:



strony www informujące o wydarzeniu
1. http://www.wirtualnemedia.pl/centrum-prasowe/artykul/jak-wlasnosc-intelektualnazmieni-biznes
2. http://www.karierawfinansach.pl/w-branzy/artykul/realna-wartosc-firmy-to-mysl-kulturai-marka-a-nie-maszyny-czy-budynki
3. http://nauka.trojmiasto.pl/Firma-Idea-Realne-wyzwania-niematerialne-wartosciimp435021.html
4. http://zie.pg.edu.pl/-/mba-politechniki-gdanskiej-wspolgospodarzem-seminarium-o-firmieidei
5. https://infowire.pl/generic/release/348244/jak-wlasnosc-intelektualna-zmieni-biznes/
6. http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/firma-idea-realne-wyzwanianiematerialne-wartosci/
7. https://www.kibr.org.pl/pl/aktualnosci/529,Relacja-na-zywo-z-seminarium-Firma-IdeaRealne-wyzwania-niematerialne-wartosci8. https://sspg.pl/seminarium-firma-idea-realne-wyzwania-niematerialne-wartosci/
9. https://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/216758/gdansk-seminarium-firma-idea-realnewyzwania-niematerialne
10. https://www.iia.org.pl/kalendarium/wydarzenia/cykl-wyjazdowych-spotkan-oees-tourseminarium-w-gdansku
11. http://biuletyn.pg.gda.pl/bulletins/biuletyn_nr_31.pdf
12. http://www.polscywydarzenia.pl/wydarzenia-historia/970556/seminarium-firma-idearealne-wyzwania-niematerialne-wartosci
13. http://www.wherevent.com/detail/Open-Eyes-Economy-Seminarium-Firma-Idea-Realnewyzwania-niematerialne-wartosci



radio

https://radiogdansk.pl/audycje-rg/ludzie-i-pieniadze/item/58273-ponad-50-proc-mlodychlekarzy-wyjezdza-z-kraju-polski-nie-stac-na-to-by-ksztalcic-ludzi-ktorzy-emigruja
Ewa Sowińska – prezes ESO Audit – (27:35) podczas audycji informuje o wydarzeniu



specjalne publikacje przygotowano dla wydawnictw
Pismo Politechniki Gdańskiej
Herold,
newsletter PG adresowany do biznesu,
portal KarierawFinansach.pl
oraz przekazano sponsorom do ich dowolnego
internetowych i w mediach społecznościowych

wykorzystania

na stronach
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Udział mediów w konferencji:

W konferencji odnotowano udział dwóch dziennikarzy: przedstawiciela Radia Gdańsk oraz
„Rzeczpospolitej”

Publikacje po seminarium
Po seminarium informacje o wydarzeniu ukazały się w 5 publikacjach medialnych:



www

http://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/58406-innowacja-to-nie-aplikacja-czy-start-up-to-kulturakonferencja-firma-idea-na-politechnice-gdanskiej
http://archiwum.rp.pl/artykul/1337420-Czas-na-wartosci-i-budowe-relacji-zamiast-pogoni-zaszybkim-zyskiem.html



radio

Audycja w Radio Gdańsk:
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/ludzie-i-pieniadze/item/58435-robot-w-5-sekund-robi-to-coprawnikom-zajmuje-20-minut-to-rzeczywistosc-ktora-ciezko-zaakceptowac
Na samym początku nagrania prowadzący Jacek Naliwajek mówi o seminarium, a także o tym z jak
dużym zainteresowaniem cieszyło się wydarzenie . W audycji udział wzięły ekspertki, które dzień
wcześniej występowały podczas seminarium.



prasa

Materiał o Open Eyes Economy Summit, który ukazał się w Rzeczpospolitej po wydarzeniu
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Dziennik Bałtycki 2017-03-24
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2. Inne aktywności promujące wydarzenie i sponsorów :
Informację o sponsorach zamieszczono w materiałach drukowanych:


programie (wyjątkiem są logotypy, które napłynęły po zamknięciu materiału
do druku),



plakatach konferencyjnych



ulotkach (wyjątkiem są logotypy, które napłynęły po zamknięciu materiału
do druku),

Dodatkowo udział sponsorów odnotowano następująco:


Wymienienie sponsorów podczas seminarium
https://youtu.be/80G5Yhw3g30?t=1035



prezentacji pokazywanej podczas konferencji - slajdy w pętli



streamingu konferencji osadzonym na oficjalnym kanale YT Politechniki
Gdańskiej (link)



filmie podsumowującym konferencję



rollup’y dostarczone przez sponsorów ustawione były na Dziedzińcu
Fahrenheita, w miejscu konferencji

Drugi i materiały propozycje realizowali Organizatorzy.

3. Frekwencja
W wydarzeniu wzięło udział ok 250 osób. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele świata biznesu,
nauki, dyrektorzy firm, a także studenci trójmiejskich uczelni.
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4. Dokumentacja zdjęciowa
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Zdjęcia wykonała Anna Rezulak. Relację fotograficzną zamieszczono na stronach internetowych
organizatorów:
https://www.kibr.org.pl/pl/aktualnosci/542,KIBR-byl-wspolgospodarzem-seminarium-Firma-Idea-Realnewyzwania-niematerialne-wartoscihttp://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/firma-idea-realne-wyzwanianiematerialnewartosci?redirect=http%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_hWGncmoQv
7K0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.facebook.com/OpenEyesEconomy/
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