
DESIGN DLA BIZNESU 
20 - 26 marca 2017 

III edycja Forum Design & Innovation dla przedsiębiorstw 
w ramach międzynarodowego przeglądu trendów we wzornictwie 

użytkowym  
« Międzynarodowe Biennale Designu 2017»  

Biennale International Design Saint-Etienne jest 
jednym z największych i najważniejszych  
wydarzeń europejskich przedstawiających  
osiągnięcia we wzornictwie użytkowym.  

Tylko w trakcie tego Biennale można zobaczyć 
trendy i wzory, które wejdą do produkcji za kilka 

lub kilkanaście lat w różnych dziedzinach  
przemysłu!  

 

więcej na www.biennale-design.com 
 

Edycja 2015 to 208.000 odwiedzających,  
6.200 profesjonalistów i 1.500 publikacji prasowych. 

 
 Szkolenia i warsztaty kreatywności  
 Debaty z ekspertami 
 Konferencje i seminaria   
 Wieczorne design mixery  

 
Organizatorzy misji: 

Ośrodek Enterprise Europe Network  -  
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach,  

Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach 



Tydzień wypełniony spotkaniami   
dla profesjonalistów i przedsiębiorców  

poświęcony wymianie  
doświadczeń, projektowaniu  

i tworzeniu innowacji ! 
PROGRAM: 
 

20 marca (poniedziałek) 
- Otwarcie 
- „Uberyzacja” przedsiębiorstwa 
- debaty polityczne i ekonomiczne  
 
21 - 22 marca (wtorek - środa) 
- III edycja Forum Design & Innowacje dla przedsiębiorstw 
„Praca i jakość życia: alternatywne drogi wzrostu wydajności 
w przedsiębiorstwie  
- wieczór dizajnerów 
 
23 - 24 marca (czwartek - piątek)  
- rozwój współpracy sieciowej z udziałów klastrów  
i centrów wzrostu 
- analizy przypadków zastosowania design w firmie 
- seminarium dla firm France Clusters 
 
25-26 marca (sobota - niedziela) 
- warsztaty z udziałem firm i użytkowników/klientów  
- ekonomie społeczna / ekonomia współdzielenia 
 

KOSZT UCZESTNICTWA: 90 euro / dzień  
(uczestnictwo w konferencji i debatach, zwiedzanie ekspozycji, warsztaty, catering) 

 
DOJAZD:  
EasyJet oferują tanie bezpośrednie loty z Krakowa do Lyonu. 

 
Koszty związane z udziałem w misji pokrywają uczestnicy we wła-
snym zakresie. Organizator – ośrodek Enterprise Europe Network – 

zapewnia pomoc w rezerwacji noclegów, posiłków i  
biletów wstępu 

 

Zapisami i organizacją misji firm polskich zajmuje się: 
Anna Hojn 

Enterprise Europe Network 
Fundusz Górnośląski S.A. oddział w Katowicach 

email: a.hojn@oddzial.fundusz-silesia.pl  
tel: +48 32 72 85 865 

 


