Studenckie Koło Naukowe
Biznesu

SKN Biznesu
SKN Biznesu jest jedną z najbardziej
prestiżowych i najprężniej rozwijających
się organizacji studenckich na SGH.
Spajając najambitniejszych studentów,
z których wielu posiada doświadczenie
olimpijskie staramy się budować nową
jakość projektów na naszej uczelni.

Naszym celem jest stworzenie zgranego
zespołu, który z wielką energią i wiarą
tworzyć będzie przedsięwzięcia
zmieniające nie tylko oblicze naszej
uczelni, ale i wszystkich projektów
studenckich.

SKN Biznesu
Chcesz tworzyć najciekawsze projekty na
uczelni?

Rekrutacja
Chcesz do nas dołączyć?

Poznać świat start-upów?
Nawiązać współpracę z najważniejszymi
firmami w Polsce i na świecie?
Niezależnie od Twoich potrzeb SKN Biznesu
będzie dobrym rozwiązaniem. To doskonała
okazja
do
zdobycia
bezcennego
doświadczenia i unikalnych umiejętności!

Etap I
Wypełnij przez internet krótki formularz ze
swoją aplikacją.
Etap II
Spotkaj się z nam osobiście i pozwól się
poznać!

SKN Biznesu | Let’s Start Up!
Tysiące uczestników, najpoważniejsi inwestorzy w Polsce, dziesiątki startupów i realne
szanse na milionowe inwestycje?
To wszystko gwarantuje flagowy projekt SKN Biznesu – Let’s Start Up!
LSU! nie jest kolejnym panelem dyskusyjnym. Przez dwa tygodnie integrujemy środowisko
studentów, inwestorów i młodych przedsiębiorców umożliwiając wejście w świat startupów
i zdobycie dofinansowania na najlepsze projekty. W programie takie wydarzenia jak
Warsztaty prowadzone przez praktyków biznesu, inspirująca Konferencja, unikalne Expo
i dwa wydarzenia o światowej renomie – Dragons’ Den oraz szalony 3 Day Startup!
Tylko w ostatniej edycji projektu udział wzięły takie osoby jak Dyrektor Generalny Microsoft
Polska, szef InPostu, czy założyciel Onetu!

SKN Biznesu | High School Business Challenge
Chcesz współtworzyć największy i najciekawszy konkurs biznesowy w Polsce?

W High School Business Challenge masz szansę zostać autorem zadań i case’ów
biznesowych, zasiąść w Jury razem z dyrektorem banku lub zająć się logistyką jednego
z najbardziej wymagających projektów studenckich. W tym roku podczas pierwszej edycji
zaangażowaliśmy ponad 3000 licealistów – podczas 3 etapów udało nam się
rozpowszechnić wśród nich ideę przedsiębiorczości i zainteresować tematyką biznesową
na niespotykaną dotąd skalę.
Kolejna edycja będzie zorganizowana z jeszcze większym rozmachem i profesjonalizmem,
dzięki którym High School Business Challenge stanie się najbardziej rozpoznawalnym
i cenionym konkursem promującym przedsiębiorczość.

SKN Biznesu

TWÓJ
PROJEKT!
facebook.com/SKNbiznesu

