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Michał Kosel o porażkach w biznesie
,,Skazani na porażkę - czy młode pokolenie jest gotowe na biznes?' - to temat szkolenia, które
dziś (10.04) w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego poprowadzi przedsiębiorca
Michał Kosel. Początek o godz. 15:45. To jedno z wydarzeń trwającego w Opolu do środy (11.04)
Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS.
Co jest przyczyną tego, że stawiamy biznes na błędnych przekonaniach, złych fundamentach i nie
mając ku temu niezbędnych narzędzi? Jak przetrwać zderzenie z rzeczywistością, nie popełniając
podstawowych błędów oraz dlaczego i tak na końcu jesteśmy skazani na porażkę?<br /> <br />
Michał Kosel to młody przedsiębiorca, autor dwóch książek "Jak znaleźć pracę po studiach?" oraz
świeżo wydanej - "Jak położyć biznes na pasji?". <br /> <br /> Listę miejsc, w których
promowana będzie ostatnia książka Kosela w ramach trasy #ZarabiajNaPasji #Tour2018
zamieszczamy poniżej. Najbliższe spotkanie w Opolu 18 kwietnia. Więcej informacji o książce "Jak
położyć biznes na pasji?" można znaleźć tu: <span style="font-weight: bold;"><a
href="http://www.facebook.com/PasjaUpada/" target="_blank" rel="">Jak położyć biznes na
pasji?</a> </span><a class="_58cn"
href="https://www.facebook.com/hashtag/tour2018?source=feed_text"
data-ft="{'tn':'*N','type':104}"><span class="_5afx"><span class="_58cm">
</span></span></a><br /> <br /> <img class="image borderefx1 left" style=" width:50%;
float:left; margin:10px 20px 10px 0;"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2018/233357/2018-04-10_1523342974.jpg" alt="" title=""
/>Michał Kosel dwukrotnie otarł się o bankructwo, zbudował 2 placówki taneczne, nie mając
złotówki na koncie. Powołał do życia fundację, która wspiera pasjonatów na rynku pracy i buduje
dla nich struktury do rozwoju, tak by nie zabiła ich papierologia i zawiłe prawo. W wieku 25 lat
zarządzał ponad 30 osobami. Prowadzi obecnie ponad 20 projektów sportowych w całej Polsce,
reprezentuje 4 podmioty gospodarcze, prowadzi kilka placówek fizycznych, na co dzień działa w 8
miastach. Zbudował 3 szkoły tańca i fitness cluby, organizuje 2 razy w roku obozy sportowe na
ponad 100 osób, powołał do życia nowatorski projekt doszkalający trenerów #PolePredators,
prowadzi w Warszawie drużynę sportową, która zajmuje miejsca na podium podczas
międzynarodowych zawodów. Organizuje konferencje sportowe w największych miastach Polski.
Na co dzień szkoli i pracuje, organizuje seminaria dla pasjonatów, by profesjonalizować ich pasję.
<br /> <br /> [źródło: <a href="https://www.spotesso.com/#/training/3416755/description"
target="_blank" rel="">https://www.spotesso.com/#/training/3416755/description</a>]<br />
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