
Projekty prowadzone przez Sukces PRO

Mentora.pl. Magazyn dla młodzieży. Portal łączący w sobie tematykę kariery, stylu życia, humoru, relacji, wydarzeń artystycznych (kultura), nauki.http://mentora.pl/
Alternatywne Spotkania Biznesowe. Organizacja dwugodzinnych spotkań warsztatowych na temat rozwoju osobistego, przedsiębiorczości, charyzmy i przywództwa, znajomości prawa, relacji międzyludzkich i występowania publicznego. Poprowadzili je trenerzy będący praktykami w swoich branżach. Co dwa tygodnie równolegle w trzech miastach: Warszawa, Wrocław, Łódź. W planach kilka innych miast wojewódzkich.http://praktykasukcesu.pl/
Szkolenia warsztatowe. Akademia Biznesu Sukces PRO specjalizuje się w szkoleniach biznesowych, a także uczących umiejętności osobistych.Tematyka biznesowa: http://sukcespro.pl/Tematyka młodzieżowa: http://grupasukcesu.pl/
Patronat nad Seminarium Alternatywnym. Miliarder Tad Witkowicz jako nastolatek znalazł się w Ameryce. Urodził się w Polsce pod miejscowością Kodeń. Z wykształcenia fizyk. Opracował wzmacniacz do światłowodów. Dwie spółki wprowadził na NASDAQ. Trzecią sprzedaż Intelowi. Przyjechał 10 października na nasze zaproszenie do Polski, by podzielić się wiedzą i opowiedzieć o swoich doświadczeniach.http://sukcespro.pl/szkolenia/seminarium-tad-witkowicz.html
Blog Praktycznych Umiejętności. Biznes-blog Michała Toczyskiego, zawiera artykuły, przemyślenia na temat aktywności, przedsiębiorczości i przywództwa.http://michaltoczyski.pl/
Portal Niezależnego Biznesu. Portal zawierający informacje poświęcone budowaniufirmy, inwestowaniu i zmianie osobistej.http://aktywa.biz/
"Eurogospodarka". OWG sp. z o.o. wydaje miesięcznik "Eurogospodarka". Każdego mięsiąca dociera on do ponad 30 000 menedżerów, senatorów, przedsiębiorców. Współtworzymy i rozwijamy portal internetowy wydawnictwa. Prowadzimy rubrykę "Młodzi ludzie sukcesu".http://eurogospodarka.eu/
Portal Doradców Finansowych. Witryna internetowa skupiająca wokół siebie ludzi i instytucje związane z finansami.http://doradcy.aktywa.biz/
Księgarnia internetowa. Głównie promujemy książki dotyczace ekonomii.http://ksiegarnia.aktywa.biz/
Tournee 2009. Spotkania z aktywną młodzieżą w różnych miastach Polski, na których rozmawiamy o potencjalnej współpracy.http://projekt.praktykasukcesu.pl/
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Praktyka Sukcesu dla Szkół. Spotkania edukacyjne z uczniami gimnazjów i szkół średnich.Rozmawiamy na temat rozwijania pasji, kariery i pprzedsiębiorczości.http://szkoly.praktykasukcesu.pl/
Młodzieżowa Rada Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Przygotowanie strony internetowej, kontakt z mediami, organizacja przedsięwzięć, m.in. Przystanku Wolność. Prowadzenie bloga.http://mrdtargowek.waw.pl/
Agencja interaktywna ProfiSite.pl. Organizacja zajmująca się budowaniem stron internetowych i marketingiem on-line.http://profisite.pl/
Blog Inspiracji. Inspiracje i rozwój osobisty.http://inspiruj.aktywa.biz/
Portal anglojęzyczny Success PRO. Zawiera artykuły, cytaty, materiały video, forum, e-bookidotyczące zmiany osobistej, przedsiębiorczości i inwestowania. Możliwość zakładania przezużytkowników blogów.http://successpro.us/
E-Book: Relacje Miedzyludzkie. Raport przekazuje cenne niespotykane w Polsce informacjedotyczące komunikacji interpersonalnej.http://aktywa.biz/a/rozwoj-relacji
Sekrety Panowania Nad Swoim Czasem. Unikalne i nowatorskie podejście do zarządzania sobą w czasie opisane pokrótce w postacie e-booka.http://aktywa.biz/a/raport-czas-pdf
O nas w mediachPisały o nas takie portale i pisma, jak WPROST, Eurogospodarka, Bankier.pl, Inwestycje.pl, IPO.pl, Wirtualna Polska, Twoja-Firma.pl, Excluzive, StudentNews, Edustacja, Dziennik Internautów, CashFlow&You, Nowoczesna Firma, Edubaza, PrzepisNaBiznes.pl, BusinessLite, E-Biznes.pl, gazeta lokalna "Targówek"... i wiele innych.Pojawiliśmy się w programie informacyjnym TVN24 i Radiu Warszawa.Materiały dostępne na stronie: http://sukcespro.pl/press-room.html Młodzieżowa Rada: http://mrdtargowek.waw.pl/media 
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