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IV ZLOT SUKCESORÓW 
 

7-9 czerwca 2019 r. – Osada Karbówko Wellness & SPA, Ciechocin 
Firmy Rodzinne liderem na rynku pracy? 

Zlot Sukcesorów to wydarzenie organizowane dla sukcesorów firm rodzinnych, czyli 
młodego pokolenia, które jest przed, w trakcie lub po przejęciu sterów w rodzinnych 
biznesach. To grupa wiekowa 25-40 lat. Celem konferencji jest dzielenie się motywacją, 
wiedzą i doświadczeniem związanym z prowadzeniem coraz lepszej firmy oraz z 
niełatwym procesem, jakim jest zmiana pokoleniowa. Zlot Sukcesorów jest organizowany 
przez samych sukcesorów. W tym roku odbędzie się już czwarta edycja wydarzenia. 

Krótka historia: 
Wszystko zaczęło się od przyjaźni Oli i Ani, które chciały częściej się spotykać, ale praca w 
firmach rodzinnych to wyrzeczenia, które każdy z nas dobrze zna. Połączyły przyjemne z 
pożytecznym i zorganizowały I Zlot Sukcesorów w firmie rodzinne RENEX (Włocławek). 
Kolejny, II Zlot Sukcesorów odbył się w Olandii (Wielkopolska). Natomiast III Zlot 
Sukcesorów miał miejsce się w Villa Verde (Zawiercie). Tegoroczny IV Zlot Sukcesorów 
odbędzie się w Osadzie Karbówko Wellness & SPA (Ciechocin, k. Torunia). Podczas Zlotów 
pomagamy najbardziej potrzebującym. Szkolimy się w różnych dziedzinach i bawimy się 
podczas magicznych wieczorów… 

Dla kogo jest to wydarzenie? 
✔ dla sukcesorów, którzy przejęli firmę po swojej rodzinie 
✔ dla sukcesorów szykujących się do przejęcia sterów w rodzinnym biznesie 
✔ dla sukcesorów, którzy wybrali inną drogę lub wahają się co dalej 
✔ dla zaangażowanych w firmę rodzinną żony/mężów/partnerów/partnerki 

sukcesorów 
 

Wszystkie szczegóły dostępne na:
www.sukcesorzy.pl www.firmyrodzinne.pl/iv-zlot-sukcesorow 

 
Zachęcamy też chętnych do zaangażowania się we współorganizację Zlotu, bo to 
my – sukcesorzy najlepiej wiemy, w jakim wydarzeniu chcemy uczestniczyć. Poza 
tym działając razem, osiągamy więcej! Do zobaczenia w Osadzie Karbówko! 
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KONTAKT WS. WSPÓŁPRACY: 
 

Anna Gwizdalska 
e-mail: anna.gwizdalska@firmyrodzinne.pl 
 

Aleksandra Jasińska-Kloska 
e-mail: ajasinska@firmyrodzinne.pl 

KONTAKT WS. FORMALNYCH I ROZLICZEŃ: 
 

Biuro IFR 
e-mail: sekretariat@firmyrodzinne.pl 
tel.: +48 667 755 766

 


