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Szukasz pomysłu na biznes? Zainspiruj się! Startup Mixer
już w czwartek w Opolu
W czwartek (07.12) rusza 31. edycja Startup Mixer, czyli inicjatywy mającej na celu integrację
oraz wymianę doświadczeń opolskiego środowiska ludzi rozwijających biznesy i poszukujących
pomysłów na zaistnienie na rynku. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16:00 w Centrum
Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu przy ul. Wrocławskiej 158. Udział w wydarzeniu jest
bezpłatny. Gośćmi specjalnym spotkania będą Szczepan Kusiba - wiceprezes firmy Adamietz oraz
Bartłomiej Bogdański - właściciel Browaru Sobótka Górka.
Mixer dzieli się na część oficjalną z prezentacjami 4 opolskich startupów oraz nieoficjalną –
networkingową, w której można swobodnie porozmawiać z wszystkimi uczestnikami. Na każde
wydarzenie zapraszany jest ekspert – przedsiębiorca, który podzieli się swoim doświadczeniem.
Tym razem gośćmi specjalnymi spotkania będą Szczepan Kusiba - wiceprezes firmy Adamietz
oraz Bartłomiej Bogdański - właściciel Browaru Sobótka Górka.<br /> <br /> Informację o tym,
jakie startupy zaprezentują się na spotkaniu można znaleźć na stronie <a
href="http://mixeropole.pl/" target="_blank" rel="" title="Przejdż na stronę
organizatora">http://mixeropole.pl/</a><br /> <br /> Dodajmy, że jeden ze startupów zostanie
wybrany przez jury konkursu. Konkurs został ogłoszony przez Park Naukowo-Technologiczny z
okazji 5-lecia istnienia. Do I etapu zostało dopuszczonych 7 pomysłów. Spośród nich 4-osobowe
jury składające się z osób ze świata biznesu i inwestorów wybierze najciekawszy. <br /> <br />
Organizatorami spotkań w ramach Startup Mixer są Inkubatory AIP Opole oraz Park
Naukowo-Technologiczny w Opolu. Radio Opole objęło wydarzenie patronatem medialnym.<br />
<br /> <div align="center"><span style="font-weight: bold;">Program 31. Startup
Mixer</span>:<br /> </div><br /> <span style="font-weight: bold;">16.00</span> II etap
konkursu, czyli Pokój Inwestora - prezentacje 7 pomysłów przed jury i wyłonienie ostatniego,
czwartego startupa. <br /> <span style="font-weight: bold;">18.00-19.00</span> Oficjalne
rozpoczęcie 31 Startup Mixera prezentacja 4 startupów, pytania od gości specjalnych i
publiczności<br /> <span style="font-weight: bold;">19.00-19.40</span> Wystąpienia gości
specjalnych <br /> <span style="font-weight: bold;">19.40-21.00</span> networking w oparach
foodtrucków z burgerami i zapiekankami.<br /> <img class="image borderefx1 fit" style="
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