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KnowHub Demo Day 2023 

10. marca 2023, hybrydowo 
 

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszym wydarzeniem. W tym dokumencie zebraliśmy 

najważniejsze informacje organizacyjne dotyczące najbliższej edycji naszego dnia pokazowego. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!  

 

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie przez formularz na stronie wydarzenia. 

 

 

O WYDARZENIU 

Czym jest Demo Day?  

Demo Day organizujemy po raz 7-my. Dla nas to już tradycja.  
 

Demo Day to: 

• Nieodpłatne próbki naszych szkoleń, warsztatów i webinarów; 

• Przegląd tematów, które wraz z naszym zespołem trenerskim uważamy za 

najważniejsze w najbliższym czasie; 

• Okazja do spotkania innych specjalistów HR oraz L&D i networkingu; 

• Sympatyczne spotkanie przy dobrej kawie i lunchu. 

 

Kogo zapraszamy? 

• Menadżerów I Specjalistów HR 

• Menadżerów i Specjalistów L&D 

• HRBP 

• Trenerów wewnętrznych 
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TEMATY I TRENERZY 

Tematy sesji mikrolearning  
W tym roku proponujemy udział w czterech sesjach mikrolearning. Trzy z nich zrealizujemy 

stacjonarnie, jedna ze stacjonarnych sesji będzie streamowana. Ponadto zaprosimy na jeden 

webinar dostępny online.  

 

09:30 – 10:45 – próbki stacjonarne 

Możesz wybrać jedną z dwóch sesji stacjonarnych, które będą realizowane w formie 

warsztatowej: 

• Temat 1: Przez integrację do zaangażowania – Sylwester Pietrzyk 

• Temat 2: Mentoring, coaching, tutoring… - Magda Kuźma, Dorota Gębaczyk 

 

11:00 – 11:45 – próbka stacjonarna/online 

W tej części zapraszamy na interaktywny wykład. Osoby obecne w AULI mogą wziąć w nim 

udział bezpośrednio. Wykład będzie również dostępny online w formie streamu. 

• Temat: Lider na trudne czasy – 5 kluczowych kompetencji menedżerów – Sylwester 

Pietrzyk 

 

12:30 – 13:45 – próbki stacjonarne 

Możesz wybrać jedną z dwóch sesji stacjonarnych, które będą realizowane w formie 

warsztatowej: 

• Temat 1: Przez integrację do zaangażowania – Sylwester Pietrzyk 

• Temat 2: Mentoring, coaching, tutoring… - Magda Kuźma, Dorota Gębaczyk 

 

14:00 – 14:45 – próbka online 

W tej części zapraszamy na webinar. Webinar będziemy wyświetlać na ekrenie również dla 

osób obecnych w AULI. 

• Temat: People analytics – HR w świecie danych – Bartek Paluch 

 

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie przez formularz na stronie wydarzenia. 
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DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ 
 

Organizując Demo Day chcemy poszukać z Państwem odpowiedzi na przynajmniej część  

z pytań, które obecnie najczęściej zadają sobie osoby zarządzające HR oraz menadżerowie 

różnych działów w przedsiębiorstwach.  

Dotyczą one tego:  

• jak budować zaangażowanie, które będzie przekładało się na efektywność pracy oraz 

sukces organizacji, 

• jak budować w organizacji kulturę rozwoju pracownika w formule 1na1, 

• jakie kompetencje są aktualnie niezbędne managerom, żeby skutecznie zarządzać 

zespołem i osiągać dobre wyniki, 

• jak pracować z danymi w HR, do czego można je wykorzystywać i jak  

je intepretować. 

Równie ważnym jest dla nas pokazanie uczestnikom w jaki sposób pracujemy 

oraz jak korzystamy z aktywnych metod nauczania. 

 

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie przez formularz na stronie wydarzenia. 

 

KWESTIE ORGANIZACYJNE  

Zapraszamy 10. marca, na godz. 09:00 – o tej porze rozpocznie się rejestracja uczestników.  

 

Osobom uczestniczącym w Demo Day 2023 stacjonarnie zapewniamy przerwę kawową oraz 

lunch. 

 

Harmonogram Demo Day 

09:00 – 09:30 – rejestracja 

09:30 – 10:45 – próbki stacjonarne 

10:45 – 11:00 – przerwa kawowa 

11:00 – 11:45 – próbka stacjonarna/online 

11:45 – 12:30 – lunch 

12:30 – 13:45 – próbki stacjonarne 

13:45 – 14:00 – przerwa kawowa 

14:00 – 14:45 – próbka online 
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Udział stacjonarny: 

Wrocław – AULA, Sudecka 96, 53-129 Wrocław 

Mapka dojazdu pod LINKIEM:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dogodny dojazd komunikacją miejską: 

• z Dworca Głównego PKP: tramwaj 70, prosimy wysiąść na przystanku: Sztabowa  

• z Dworca Głównego PKS: tramwaj 15, prosimy wysiąść na przystanku: Wiśniowa 

Parking: ul. Sudecka i okolice Wieży ciśnień Borek znajdują się w strefie bezpłatnego 

parkowania. 

Udział online:  

Zapraszamy na ZOOM – dane do logowania zostaną przesłane zapisanym uczestnikom wraz z 

agendą na kilka dni przed wydarzeniem 

 

Kontakt z zespołem KnowHub: 

• Sandra Muchlewicz | 531 816 999 | s.muchlewicz@knowhub.pl 

• Magdalena Fikus | 533 555 860 | m.fikus@knowhub.pl 

• Bartosz Karpiński | 533 555 801|b.karpinski@knowhub.pl 
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