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Jesteś polską ﬁrmą high-tech? Spotkaj się wirtualnie z ekspertami z Doliny Krzemowej w ramach webinarów
PolishHUB Academy! Projekt rusza 22 lutego o godz. 20 czasu polskiego. Pierwszym ekspertem będzie Evan
Powell, prezes CloudByte. Na szkolenie zaprasza PolishHub - Biuro PAIH w San Francisco.
Jesteś polską ﬁrmą high-tech? Spotkaj się wirtualnie z ekspertami z Doliny Krzemowej w ramach webinarów
PolishHUB Academy! W kilkunastoodcinkowej serii - każdej z udziałem innego amerykańskiego mentora i
anioła biznesu - dowiesz się, jak krok po kroku podbić Dolinę Krzemową.

Projekt rusza 22 lutego 2018 r. o godz. 20 czasu polskiego.
Pierwszym ekspertem będzie Evan Powell, prezes CloudByte, doradca i inwestor z wieloletnim
doświadczeniem w branży startupowej.
Językiem webinarów będzie angielski.
Rejestracja na webinarium.

Na szkolenie zaprasza PolishHub, czyli Biuro PAIH w San Francisco.

***
Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w San Francisco przygotowało dla polskich przedsiębiorstw
technologicznych niepowtarzalny program - „PolishHUB Academy” - kilkunastoodcinkowy cykl bezpłatnych
webinariów z doświadczonymi praktykami. Pierwszy odcinek już 22 lutego 2018 r.
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- Takiej inicjatywy jeszcze w historii instytucji wsparcia polskiego biznesu jeszcze nie było. Teraz świat liderów
innowacyjności będzie jeszcze bliżej - podkreśla Tomasz Pisula, Prezes PAIH.

Przedstawicielstwo PAIH (PolishHub) w jednym z największych miast Kalifornii działa od wiosny zeszłego roku.
Szefuje mu Maja Kieturakis, której specjalnością jest prawo własności intelektualnej. Siedziba pierwszego
amerykańskiego oddziału Agencji mieści się w Rocket Space - jednym z najbardziej zaawansowanych i
rozpoznawanych akceleratorów biznesowych na świecie. Biuro oferuje komfortowy co-work (z którego skorzystali
m.in. Spontime i Innovators Bridge) dla polskich ﬁrm high-tech, a wspólnie z Bay Angels buduje system wsparcia
ich rozwoju.

Webinarium w ramach „PolishHUB Academy” będzie odbywać się raz na miesiąc, a w roli gościa - mentora
wystąpią amerykańscy biznesmeni, znający świat startpów od podszewki.

- Wiemy, że dla wielu polskich ﬁrm Dolina Krzemowa wciąż wydaje się być niedostępna, dlatego robimy
wszystko, co w naszej mocy, żeby przekonać je, że jest inaczej. Jednym z kluczowych działań w 2018 roku będzie
cykl webinariów „PolishHUB Academy”. Postawiliśmy na formułę wirtualnych spotkań z ludźmi, którzy wiedzą, jak
postawić tu pierwsze kroki i osiągnąć sukces. To niewątpliwie niepowtarzalna okazja dla każdego, kto marzy o
pracy u boku Apple’a, Google’a, czy Facebooka - tłumaczy Maja Kieturakis.
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