
Strona 1 z 1 

Szkoleniowcy 

Dr Grzegorz Głód – ukończył Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Specjalizuje się  

w badaniach na temat konkurencyjności przedsiębiorstw, zarządzaniu w sektorze publicznym oraz narzędziach 

menedżerskich, w tym w szczególności z zakresu controllingu. W firmie Doradztwa Gospodarczego  

i Zastosowania Informatyki Consorg w Katowicach realizował wiele projektów doradczo-szkoleniowych. 

Obecnie adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Akademii Ekonomicznej  

w Katowicach oraz doradca biznesowy współpracujący z organizacjami sektora publicznego i prywatnego. 

 

 

Dr Monika Sulimowska-Formowicz – doktor nauk ekonomicznych z zakresu specjalności nauka  

o zarządzaniu, zarządzanie strategiczne. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień budowania 

międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Nauczyciel akademicki z dziesięcioletnim 

doświadczeniem w prowadzeniu kursów z zakresu zarządzania strategicznego, marketingu i biznesu 

międzynarodowego. 

 

 

Robert Bogacki – absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University, specjalizacji – zarządzanie 

strategiczne. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i marketingu zdobyte jako 

współwłaściciel agencji reklamowej oraz na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich, zarówno w polskich 

jak i międzynarodowych firmach. Zdobywca nagrody MEDIUM w zakresie Marketing i Rozwój Rynkowy Firmy 

w 2002 roku. Członek Śląskiego Towarzystwa Marketingowego oraz współzałożyciel Klubu Rozwoju 

Osobistego. Aktualnie przedsiębiorca, specjalista ds. inwestycji kapitałowych, konsultant ds. programów 

motywacyjnych i lojalnościowych, trener biznesu i pasjonat rozwoju.  

 

 

Radosław Knesz – absolwent socjologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracownik Fundacji Business 

for Future, z którą jest związany od 2008 roku i w której pełni funkcję specjalisty ds. mikro i małych 

przedsiębiorstw. Trener i prelegent z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz pozyskiwania 

zewnętrznych środków na własną firmę. Przedsiębiorca, którego wniosek w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka został pozytywnie rozpatrzony i rekomendowany do dofinansowania. Prywatnie mąż, 

pasjonat motocykli i gry na gitarze akustycznej. 

Dorota Janas - dyrektor zarządzająca firmy Silesia Events – Eventy z pozytywną energią. Absolwentka 

socjologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz psychologii zarządzania na Akademii Ekonomicznej w 

Katowicach. Jej przygoda z turystyką, promocją i public relations zaczęła się na dobre od 2003 roku, kiedy to 

rozpoczęła pracę w Kompanii Piwowarskiej S.A. W trakcie swojej blisko 6-letniej kariery w tej firmie 

uczestniczyła w pracach zespołu tworzącego pierwsze w Polsce interaktywne Muzeum Piwowarstwa i przez 

kolejne 5 lat zarządzała Muzeum. Jako szefowa Muzeum zaproponowała wiele oryginalnych i nietypowych 

rozwiązań promocyjnych, z których największą popularność zdobyły letnie serie nocnych spektakli z aktorami 

na terenie browaru w Tychach. Za tę akcję Kompania Piwowarska otrzymała prestiżowe wyróżnienie w 

ogólnopolskim konkursie na Najlepszy Event Roku. Dzięki jej inicjatywom Muzeum Piwowarstwa zdobyło dużą 

popularność wśród gości i uznanie branży turystycznej. „Za działalność służącą promocji województwa” 

otrzymała w 2005 roku wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego. Po blisko 8 latach doświadczeń i 

obserwacji rynku turystycznego i eventowego, w kwietniu 2009 r. założyła firmę Silesia Events – Eventy z 

pozytywną energią.  

 

 

http://www.aktualnosciturystyczne.pl/ludzie-branzy/dorota-janas/

