
 
 

 

 

GDYNIA DLA FIRM RODZINNYCH – AGENDA 

                   

#6 SPOSOBY POMIARU ZYSKU EKONOMICZNEGO 

INTELIGENCJA FINANSOWA W PRAKTYCE 

12.12.2019  
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny 

sala F/H 
Al. Zwycięstwa 96/98 

09:00-10:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I PORANNA KAWA 
 

CZĘŚĆ PIERWSZA – SEMINARIUM SZKOLENIOWE 

10:00-10:30 OTWARCIE SEMINARIUM  
Przedstawienie zakresu projektu 
Jak rejestrować się do projektu? 
Jak korzystać z doradztwa on-line? 
Prezentacja dalszych działań w projekcie 

Magdalena Urban, Monika 
Antkowiak 
Gdyńskie Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości/ Lokalne Centrum 
Kompetencji Rozwoju FR Gdynia 

10:30-13:30 INTELIGENCJA FINANSOWA  
W PRAKTYCE 
W programie m.in.: 
- czym jest inteligencja finansowa, 
- praktyczne wykorzystanie kapitału 
inwestycyjnego wewnątrz firmy jak i poza 
nią, 
- dywersyfikacja inwestycji kapitału, 
- planowanie finansów i cele finansowane 
jako podstawa funkcjonowania firmy 

Aleksandra Danuta Romanek 
Fundacja Columbus/ Akademia 
Rozwoju Osobistego Columbus 

13.30-14.00 LUNCH  
 

CZĘŚĆ DRUGA – KONSULTACJE INDYWIDUALNE 

14.00-16:40 KONSULTACJE INDYWIDUALNE Magdalena Urban, Monika 
Antkowiak 
Gdyńskie Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości/ Lokalne Centrum 
Kompetencji Rozwoju FR Gdynia 

16:40-17:00 PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE 
SEMINARIUM 

Magdalena Urban 
Gdyńskie Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości/ Lokalne Centrum 
Kompetencji Rozwoju FR Gdynia 



 
 

 

ALEKSANDRA DANUTA 
ROMANEK 
 

 

 
 

• Współzałożycielka marki roomsy.pl zajmującej się zarządzeniem 
oraz sprzedażą nieruchomości, dyrektorka Fundacji Columbus i  
Akademii Rozwoju Osobistego Columbus.  

 

• Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie 
na kierunku politologii, menadżer oraz handlowiec z dużym 
doświadczeniem, popartym sukcesami.  Pośrednik w obrocie 
nieruchomościami z licencją zawodową nr 20985. 

 

• Do stycznia 2017 roku dyrektor gdańskiego oddziału jednej z 
największych firm nieruchomości w Polsce, w którym odpowiadała 
za całość procesów związanych z zarządzaniem placówką oraz 12 
osobowym Zespołem. To tu miała okazję zdobyć doświadczenie 
bazujące na wymagającym rynku Trójmiejskim oraz pracą z ludźmi 
o różnych charakterach. Od stycznia 2018 roku podjęła się 
wyzwania poprowadzenia programu Akademia Rozwoju 
Osobistego Columbus stworzonego przez Fundację Columbus, 
który doprowadziła w ciągu roku do 16 filii oraz ok. 1000 
uczestników wydarzeń miesięcznie w całej Polsce. 

 

• Obszary w których się specjalizuje: zarządzanie zespołem, sprzedaż 
oraz negocjacje, inteligencja finansowa i emocjonalna, skuteczna 
praca pod presją oraz w zmiennych warunkach. 

 

• Jej sukces zawodowy wynika z innowacyjności w działaniu oraz 
nieustającemu entuzjazmowi, któremu przyświecają słowa Walta 
Disneya "Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego 
dokonać". 

 

• Prywatnie aktywistka na rzecz inicjatyw społecznych, ekoświr,  
miłośniczka biegów długodystansowych, jazdy konnej oraz sportów 
ekstremalnych, dzięki którym skutecznie podnosi poziom hormonu 
motywacji we krwi. Szczęśliwa posiadaczka i użytkowniczka MZ-tki 
z 1981 roku. W chwilach wolnych od pracy i sportu zaczytuje się w 
Witkacym oraz książkach historycznych.   

 

 

 

http://roomsy.pl/

