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Szanowni Państwo, 

 

Zapraszamy na kolejne konferencje w ramach Akademii iWealth Online – cyklu eksperckich konferencji, 

podczas których najlepsi zarządzający i analitycy rynku oraz specjaliści z wybranych branż gospodarki na żywo 

komentują wydarzenia mające wpływ na rynki kapitałowe oraz na Państwa decyzje inwestycyjne  i biznesowe. 

Poprzednie spotkania poświęciliśmy perspektywom gospodarki w obliczu pandemii oraz możliwym środkom jakie 

może przedsięwziąć przedsiębiorca, aby w wyniku spadku koniunktury utrzymać się na rynku. Najbliższe 

konferencje poświęcimy nie tylko rynkom finansowym. Będzie także o tym jak zostać w domu i nie zwariować.  

Naszymi ekspertami będą: 

- Adam Drozdowski, CFA, CIIA oraz Piotr Bujko, CFA, pomysłodawcy i zarządzający funduszami InValue Multi-

Asset, którzy omówią bieżącą sytuację rynkową oraz przedstawią perspektywy dla wybranych regionów i klas 

aktywów (wtorek, 7.04), 

- Łukasz Grass, dziennikarz, autor książek, triathlonista ,który opowie jak przeżyć czas epidemii i nie zwariować 

oraz zaprezentuje poradnik pracy zdalnej i nie tylko (środa, 08.04). 

Obie konferencję odbędą się o godzinie 11:00 pod linkiem Akademia iWealth Online. Spotkanie będzie 

moderował Marek Rybiec, Prezes Zarządu iWealth oraz Michał Kurpiel, Wiceprezes Zarządu iWealth. 

Jednocześnie informujemy, iż w ramach telekonferencji istnieje możliwość zadawania pytań – prosimy o 

wpisywanie ich za pośrednictwem czatu. Oba spotkania będą nagrywane, tak, aby umożliwić Państwu i innym 

zainteresowanym odtworzenie materiału w dogodnym czasie. Przekazujemy także instrukcję logowania do 

aplikacji, która nie wymaga instalowania. W razie trudności z połączeniem prosimy o kontakt z dedykowanym 

Wealth Managerem bądź pod numerem +48 606 697 070.  

Zapraszamy również dla śledzenia nas na Linkedin i Twitter, gdzie przekazujemy informacje o odbywających się 

wydarzeniach, a także dostępnych bieżących komentarzach rynkowych m.in. Piotra Kuczyńskiego.  

 

Do usłyszenia!  

Zespół iWealth 

 

Akademia iWealth Online 

Eksperci. Rynki. Wiedza. 

https://zoom.us/j/580523278?pwd=UURHQ2xLZFJyVlJvMkc4cGFzNVhTZz09
https://iwealth.pl/wp-content/uploads/2020/03/Instrukcja-logowania_Akademia-iWealth-Online.pdf
https://iwealth.pl/wp-content/uploads/2020/03/Instrukcja-logowania_Akademia-iWealth-Online.pdf
https://www.linkedin.com/company/iwealth-management/
https://twitter.com/iWealth_pl

