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Newsletter Alumni Deloitte
Colleagues for life!
Drodzy,
półmetek wakacji mamy już za sobą, ale my nie zwalniamy tempa. Nie tylko
przygotowaliśmy dla Was nowe wydanie newslettera „Alumni Deloitte – Colleagues
for life”, ale również chcemy zaprosić do udziału w szeregu interesujących
wydarzeń.
Sieć Alumnów Deloitte w Polsce rośnie z dnia na dzień i liczy obecnie ponad 1500
osób. Dla nas oznacza to, że dobrze wspominacie okres spędzony w Deloitte i
chcecie pozostać z nami w kontakcie.
Mam nadzieję, że 24 sierpnia będziemy was gościć na meczu inauguracyjnym
Mistrzostw Świata w siatkówce. Do wygrania mamy pięć podwójnych zaproszeń na
to pełne emocji sportowe wydarzenie. Na początku września zapraszamy na Forum
Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój, na którym jak co roku Deloitte przygotował szereg
ciekawych spotkań.
Zapraszam do lektury.
Pozdrawiam,
Tomasz Konik
Clients & Industries Leader Deloitte Polska

Co nowego?
Uwaga konkurs! Do wygrania bilety!
Na przełomie sierpnia i września czekają nas duże sportowe emocje. Polska po raz
drugi będzie gospodarzem CEV Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn. W
turnieju, który zostanie rozegrany w dniach 24.08 - 3.09, weźmie udział szesnaście
drużyn. W polskich miastach zostaną rozegrane łącznie 36 mecze. Ceremonia
otwarcia odbędzie się w Warszawie, a późniejsze spotkania zagoszczą również w
Gdańsku, Szczecinie, Katowicach oraz w Krakowie.
Deloitte jest partnerem biznesowym turnieju, co jest efektem długoletniej
współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Od dłuższego czasu rozwijamy
swoje kompetencje w ramach grupy sportowej, dzięki czemu jesteśmy ekspertem
na rynku w świadczeniu profesjonalnych usług doradczych dla tej branży.
Do wygrania mamy dla was pięć podwójnych wejściówek na mecz
inauguracyjny Mistrzostwa Europy Polska – Serbia 24 sierpnia 2017 roku o
godz. 20:30 na stadionie PGE Narodowy!
Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy odpowiedzieć na poniższe pytanie:
Dlaczego polska reprezentacja prowadzona przez włoskiego trenera Ferdinando De
Giorgiego może mieć przewagę nad innymi drużynami?
Czekamy na Wasze odpowiedzi przesłane na
adres ceplalumni@deloittece.com do 14 sierpnia.
Pięć najciekawszych odpowiedzi nagrodzimy biletami!
Więcej informacji:
Regulamin konkursu
www.eurovolley2017.com

Dowiedz się więcej o grupie sportowej

Aktualności w Deloitte
Wydarzenia
W dniach 5-7 września 2017 w Krynicy-Zdrój odbędzie się Forum Ekonomiczne.
Firma Deloitte już kolejny raz objęła to wydarzenie swoim patronatem.
Podczas Forum odbędą się dwa wydarzenia specjalne organizowane przez Deloitte.
W spotkaniach weźmie udział gość specjalny Saul Singer, autor bestsellera „Naród
start-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela”, który znalazł się na 5tym
miejscu bestsellerów z listy „New Your Times”.
Alumnów Deloitte biorących udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy zapraszamy
na wyjątkowe spotkania:
SESJA PLENARNA w Sali Koncertowej Domu Forum, 5 września, godz.
19:00
Tytuł: Rola współczesnego państwa w kształtowaniu innowacyjnej gospodarki –
pozycja startupów i znaczenie sektora MŚP
Do panelu zostali zaproszeni wyjątkowi goście, m.in:






Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów
Saul Singer, autor „Naród start-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela”
Noemi Malska, HiProMine S.A.
Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte Polska
Prince Michael von Liechtenstein, założyciel i CEO, Geopolitical Intelligence
Services

Moderatorem spotkania będzie Bogusław Chrabota, redaktor naczelny dziennika
„Rzeczpospolita”.
SPOTKANIE EKSPERCKIE w Salonie Rzeczpospolitej 6 września, godz.
13:15
Tytuł: Konfrontacja: młode firmy w zderzeniu z wytrawnymi graczami. Jakie mają
szanse na rynku?
Paneliści:






Saul Singer, autor „Naród start-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela”
Tomasz Czechowicz, założyciel MCI Capital S.A.
Julia Patorska, ekonomistka Deloitte
Damian Puczyński, Chairman of the Board, Dazumi Sp. z o.
Rafał Han, CEO, Silvair Inc.

Moderatorem spotkania będzie Marcin Piasecki, redaktor dziennika „Rzeczpospolita”.
Udział w spotkaniach mają możliwość wyłącznie osoby, które są uczestnikami Forum
Ekonomicznego. Nie jest wymagana dodatkowa rejestracja.
Szczegóły jak wziąć udział w Forum znajdziecie na oficjalnej stronie wydarzenia.
Zainteresowanych zapraszamy także na pozostałe spotkania z udziałem
ekspertów Deloitte w Krynicy-Zdrój.

Konferencja „Nowoczesne” Rady Nadzorcze, 19 października, godz. 10:00 –
14:00, Warszawa
Zapraszamy również na trzecią edycję konferencji „Nowoczesne Rady Nadzorcze”
organizowanej wspólnie przez dziennik Rzeczpospolita oraz Deloitte.
Konferencja skierowana jest do obecnych członków rad nadzorczych oraz osób
aspirujących do zasiadania w radach nadzorczych spółek kapitałowych.
Szczegóły i rejestracja

Aktualności Deloitte
Jarosław Kosiński został nowym Partnerem w Dziale Konsultingu. Jako Partner
pokieruje zespołem CDD (ang. Commercial Due Diligence) pracującym w Warszawie
i Pradze. Zespół ten świadczy usługi komercyjnego due diligence oraz budowania
strategii biznesowych w Europie Środkowej.
Więcej dowiesz się tutaj

Raporty Deloitte
• Polska gospodarka odporniejsza na kryzys finansowy
• Property Index 2017
• „Kierunki 2017. Negatywne szoki gospodarcze. Stress–testy polskiej gospodarki w
2017 roku”
• Prowadzenie rodzinnej firmy w nieprzewidywalnym środowisku przełomowych
zmian
• Kobiety w zarządach. Perspektywa globalna
• Annual Review of Football Finance
• Badanie wyników finansowych globalnej branży lotnictwa, kosmicznej i obronności
w 2017 roku

Informacje Prasowe
• Polski rynek pracy wyludnia się. Ratunkiem – imigranci ze Wschodu
• Polska wśród krajów, w których wynajmowanie mieszkania przynosi największy
zysk
• Ekspansja zagraniczna jest warunkiem koniecznym rozwoju polskiego sektora
FinTech
• Młodzi liderzy firm rodzinnych czują się przygotowani na przełomowe zmiany
• Firmy w Polsce wciąż niewystarczająco dbają o różnorodność płci
• Rynek europejskiej piłki nożnej jest już wart prawie 25 mld euro
• Globalne przychody branży obronnej i lotniczej w 2016 roku wyniosły prawie 675
mld dolarów

LinkedIn
Zapraszamy do rejestracji do grupy LinkedIn Alumni Deloitte in Poland. Do grupy
mogą przystąpić obecni pracownicy i Alumni, którzy są zapisani do programu przez
stronę Deloitte Alumni. Dołącz do nas w serwisie LinkedIn i zaproś innych,
którzy pracowali razem z Tobą.

Masz pytania?
Osoby, które mają jakiekolwiek pytania, mogą je kierować bezpośrednio do
koordynatora programu Karoliny Jędrzejczyk. Jeśli chciałbyś podzielić się z nami
swoją zawodową historią, dowiedzieć się, co nowego dzieje się w firmie lub
nawiązać kontakt z osobą w Deloitte, napisz do nas.
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