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9. urodziny Towarzystw Biznesowych to znacznie więcej niż kolejny rok obfitujący w sukcesy. 11 maja
odbędzie się konferencja biznesowa Żyj w obfitości, która po raz kolejny będzie doskonałą okazją do
wymiany doświadczeń oraz poznania wielu inspirujących postaci ze świata biznesu. Konferencja Żyj w
obfitości, która odbędzie się już 11 maja w hotelu InterContinental w Warszawie to niezwykłe biznesowe
święto. Wydarzenie jest źródłem inspiracji do rozwoju nie tylko osobistego, ale i biznesowego. Możliwość
spotkania z wybitnymi praktykami, poznania ich wynikających z wieloletniego doświadczenia refleksji oraz
nawiązania nowych, wartościowych kontaktów to nie jedyne powody, dla których warto wziąć w nim udział.
Zarówno właściciele dużych firm, początkujący przedsiębiorcy, jak i Ci, którzy dopiero myślą o własnym
biznesie, będą mieli okazję poznać przepis na życie w obfitości. Dla wszystkich honor i uczciwość stanowią
fundament działalności biznesowej.
Konferencja Żyj w Obfitości to idealna okazja na spotkanie z inspirującymi ludźmi ze świata biznesu. Wśród
tegorocznych prelegentów znaleźli się m.in. Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.,
Marcin Milczarek, współwłaściciel kancelarii prawnej Ecovis Milczarek i Wspólnicy, Arkadiusz Śmigielski,
Prezes OptiNav (firma, która dostarcza sprzęt Tesli) oraz Paweł Witaszek.
Tuż po konferencji rozpocznie się, Gala Urodzinowa z okazji 9. jubileuszu Towarzystw Biznesowych. Sieć
klubów networkingowych już od kilku lat sukcesywnie zrzesza pasjonatów biznesu, stwarzając im przestrzeń
do dyskusji oraz nieustannego rozwoju. Obfitujący w nowe, inspirujące doświadczenia rok to kolejny dowód
na to, że szeroko rozumiany networking oraz budowanie aktywności biznesowej opartej na fundamentalnych
wartościach przynoszą wymierne korzyści. Gala to wydarzenie, na którym nie powinno zabraknąć zarówno
członków i sympatyków Towarzystw Biznesowych, jak i osób, które jeszcze nie dołączyły do grona
miłośników networkingu, a pragną rozwijać swój biznes w wyśmienitej atmosferze.
- Cieszymy się, że przy okazji tego niezwykle interesującego wydarzenia jakim jest konferencja Żyj w
obfitości możemy również świętować kolejny rok pełen sukcesów. To, w jakim miejscu jesteśmy teraz
potwierdza, że dzięki prawdziwej pasji i kierowaniu się fundamentalnymi wartościami można stworzyć coś
niezwykłego. I takim niezwykłym miejscem są Towarzystwa Biznesowe mówi Mariusz Bober, Dyrektor
Operacyjny Towarzystw Biznesowych.
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