
Szanowni Państwo, 

Konsul Honorowy Estonii w Krakowie wspólnie z Ambasadą Estonii w Warszawie oraz estońskim 
zespołem e-Rezydencji zapraszają serdecznie do wspólnego świętowania 7. urodzin estońskiej 
e-rezydencji w dniu 1 lutego o godzinie 14:00 w Dworku Białoprądnickim, adres: ul. Białoprądnicka 
3, 31-221 Kraków. Będzie to opowieść o transformacji cyfrowej w Estonii i zacieśnianiu partnerstwa z 
Polską. Estońscy e-rezydenci w Polsce będą obecni na networkingu. Nie zabraknie tortu urodzinowego 
z 7 świeczkami! 

Wydarzenie będzie okazją, by: 

- zdobyć wiedzę o e-rezydencji i korzyściach, które może ona przynieść Państwa firmie 

- dowiedzieć się więcej o Estonii – jej atrakcjach turystycznych, przyrodzie i kulturze – w tym wspaniałej 
kulturze biznesowej 

- spotkać e-rezydentów mieszkających w Krakowie i Polsce oraz poznać ich doświadczenia 

- poznać tętniącą życiem społeczność biznesową Krakowa i regionu 

 - podzielić się doświadczeniami i historiami sukcesu 

- obejrzeć wystawę estońskich ilustratorów pt. „Lis – gość z Dalekiego Wschodu” 

- uczestniczyć w networkingu 

- świętować 

Pełna agenda spotkania znajduje się poniżej. 

Prosimy o zgłoszenie udziału poprzez przesłanie w emailu swojego imienia, nazwiska, nazwy 
firmy oraz przedmiotu jej działalności lub nazwy instytucji do 27 stycznia 2022 r. na adres: 
kancelaria-krakow@kppm.pl  

Do zobaczenia 1 lutego o godz. 14.00 w Dworku Białoprądnickim!  

 

Z poważaniem, 

Konsul Honorowy Estonii w Krakowie, Ambasada Estonii w Warszawie, 
Media Scope Group, Thompson&Stein, e-Residency, Enterprise Estonia 



Gdzie: Dworek Białoprądnicki, Białoprądnicka 3, 31-221 Cracow

Kiedy: 1 lutego 2022

16.00 Obchody
Obchody 7. urodzin estońskiej e-rezydencji z tortem urodzinowym 
i networkingiem podczas oglądania wystawy „Lis - gość z Dalekiego 
Wschodu”.

14.15
Estonia okiem Polaka
Jakub Zygmunt, dziennikarz, Estofil z Krakowa (pl)

14.45
Kierunek Estonia
Natalja Luts, Radca Ekonomiczny, Ambasada Estonii w Warszawie 
(ang)

14.00
Powitanie 
J.E. Pan Martin Roger, Ambasador Estonii w Polsce i Pan Piotr 
Paluch, Konsul Honorowy Estonii w Krakowie (ang/pl)

Gdzie rodzą się jednorożce?
Daniel Bajer, Doradca ds. eksportu, Enterprise Estonia (pl)

15.00
Jak e-rezydencja może przynieść korzyści 
Twojej firmie?
Będzie to opowieść o transformacji cyfrowej w Estonii i zacieśnianiu 
partnerstwa z Polską. Estońscy e-rezydenci w Polsce będą obecni na 
networkingu.

Biznes bez granic z e-rezydencją
Sergei Žunajev, Business Development Coordinator, 
zespół e-Residency (ang)

Prowadzenie biznesu w Estonii
Artur Kuczmowski, Senior Partner w Thompson&Stein, 
oficjalny partner programu e-rezydencji w Polsce, członek 
zarządu Polsko-Estońskiej Izby Gospodarczej (pl)

Podróż e-rezydenta
Dawid Wiktor, CEO, Media Scope Group (pl)

https://dworek.eu/wydarzenia/lis---gosc-z-dalekiego-wschodu--wystawa-ilustracji/1642460400
https://dworek.eu/wydarzenia/lis---gosc-z-dalekiego-wschodu--wystawa-ilustracji/1642460400

