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Założenia szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla producentów
żywności zainteresowanych produktami
ekologicznymi - ich wytwarzaniem,
certyfikacją i promocją. Wierzymy, że idea
tworzenia odpowiedzialnego biznesu jest
bliska lokalnym przedsiębiorcom, zwłaszcza w
dobie trendu zdrowego trybu życia i
świadomych wyborów konsumenckich.
Szkolenie to wyjście naprzeciw klientom
poszukującym produktów zgodnych z
wyznawanymi wartościami, w tym dbałości o
środowsko i przyszłe pokolenia.
Podczas 32 godzin szkoleniowych 128
uczestników z całego województwa, bedzie
mogło nieodpłatnie poszerzyć swoja wiedzę i
skonsultować ewentualne pomysły związane z
produktami ekologicznymi.
Wiemy, że czas to pieniądz, dlatego
postanowiliśmy zorganizować szkolenia w
kilku miastach powiatowych: Brzegu,
Prudniku, Strzelcach Opolskich, Kluczborku i
Opolu. Dzięki temu dojazd na szkolenia
zajmie mniej czasu a tym samym zwiększa
szanse udziału w szkoleniu pracowników z
oddalonych od Opola zakładów.
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Korzyści z uczestnictwa
1. Pozyskanie wiedzy z zakresu pojęcia
ekologicznego produktu. Jego cechy. Czym jest
produkt: eko, bio, organic?
2. Pozyskanie wiedzy na temat rozwoju produktu
ekologicznego. Wartości dodatkowe produktów eko
- co sprzedawać, na czym zarabiać?
3. Pozyskanie wiedzy związanej z certyfikacją
ekoproduktu. Regulacje krajowe i Unii Europejskiej.
4. Pozyskanie wiedzy o reklamowaniu i promocji
produktów eko. Kwestia jakości, dobór kluczowych
elementów marki.
5. Rozwój przedsiębiorstwa i jego pracowników w
kontekście nowych trendów konsumpcyjnych.
Możliwość pozyskania nowych klientów.
6. Wdrożenie produktu ekologicznego po
szkoleniu jako podnoszenie konkurencyjności
przedsiębiorstwa.
7.Produkcja ekologicznej żywości jako
podnoszenie jakości własnych wyrobów.
8. Udział w szkoleniu to jasny sygnał w stronę
klientów wewnętrznych i zewnętrznych o
odpowiedzialności społecznej biznesu. Zysk dla
marki przedsiębiorstwa.
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Kto za tym stoi?
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Opolskiego.
Rozwijamy przedsiębiorczych i przedsiebiorców.
Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów
owocuje tysiącami przeszkolonych pracowników i
naukowców, setkami wspartych firm i dziesiątkami
nowych przedsiebiorstw.
Więcej o nas na: www.inkubator.uni.opole.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu.
Misją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jest
skuteczne wspieranie działań na rzecz środowiska.
Z funduszu WFOŚiGW w Opolu otrzymaliśmy
dofinansowanie projektu "Szkolenia dla
opolskich producentów żywności Nasz
ekoprodukt"
Więcej o WFOŚiGW na: www.wfosigw.opole.pl
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Jak się zgłosić na szkolenia?
Rekrutacja jest prosta. Wystarczy wypełnić
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
www.inkubator.uni.opole.pl Decyduje kolejność
zgłoszeń. Po zakwalifikowaniu się na listę,
otrzymacie Państwo potwierdzenie.
Obowiązkiem uczestnika jest udział w 32 godzinach
szkoleniowych ( 4 dni po 8 godz. szkol.), podpisanie
listy obecności oraz potwierdzenie na liście odbioru
zaświadczenia.
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Kontakt z nami
Więcej na temat szkoleń można przeczytać w
zakładce PROJEKTY na stronie Akademickiego
Inkubatora Przedsiębiorczosci UO www.inkubator.uni.opole.pl
Nasza siedziba:
D.S. Kmicic
ul. Grunwaldzka 31
45-054 Opole
inkubator@uni.opole.pl
tel. 77 452 74 57, 77 452 74 58
Osoba odpowiedzialna za kontakt:
DOMINIKA
ARMATYS
Magdalena
Kurowska
darmatys@uni.opole.pl
mkurowska@uni.opole.pl
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