
Konkurs EUD „Wakacyjni biznesmeni” 

Etap II. Bogactwo otoczenia 

 

Drodzy Konkursowicze, 

bogactwo rozumiemy zazwyczaj jako zgromadzony majątek. Ale bogactwo to również 

różnorodność. Gdy zjawiamy się w nowym miejscu i zaczynamy funkcjonować w 

nieznanym środowisku, wśród (początkowo) obcych ludzi widzimy i odczuwamy przede 

wszystkim różnice. Czegoś nam brakuje z dotychczasowego życia, a z drugiej strony 

odkrywamy nieznane otoczenie: przestrzeń, smaki, zachowania, przedmioty itp. 

 

 

Wyobraź sobie jaka jest Twoja sytuacja życiowo-biznesowa   

Mieszkając na Wyspie X zdążyłaś(-eś) się nie tylko nacieszyć jej urokami turystycznymi i 

otworzyć własne przedsiębiorstwo, zajmujące się wprowadzaniem na wyspiarski rynek 

niedostępnych tam towarów. Kilka miesięcy, które spędziłeś w tym wspaniałym zakątku 

na Ziemi pozwoliło Ci poznać tamtejszą kulturę, środowisko, ludzi. Miałaś(-eś) również 

okazję używać (i spożywać) wiele znakomitych przedmiotów (towarów), których wciąż 

nie sposób kupić w Polsce. Chcesz rozwijać swoje przedsiębiorstwo, więc postanawiasz 

eksportować 1 produkt z Wyspy X do Polski, który spodoba się mieszkańcom naszego 

kraju i będzie się sprzedawał jak przysłowiowe „świeże bułeczki”. 

 

 

  



Zadanie 

Przygotuj proszę 4-slajdową prezentację, w której przedstawisz bogactwo 

różnorodności Wyspy X oraz 1 produkt, który chciał(a)byś eksportować z Wyspy X do 

Polski. Pamiętaj, że ten produkt jest obecnie niedostępny w Polsce, a my nie wiemy 

jakie przedmioty są wytwarzane na Wyspie X. To zależy tylko od Ciebie, Twojej 

wyobraźni, pomysłowości i spostrzegawczości. 

 

Instrukcja, czyli co i jak powinno znaleźć się na slajdach: 

- slajd tytułowy: nazwa konkursu, numer etapu, imię i nazwisko autora prezentacji 

- slajd 2.: charakterystyka Wyspy X; zaprezentuj jej bogactwo różnorodności 

- slajd 3.: przedstaw produkt, który chcesz eksportować z Wyspy X do Polski; wstaw 

zdjęcie lub rysunek produktu; wskaż jego cechy i zalety; nie zapomnij o nazwie 

- slajd 4.: uzasadnij dlaczego produkt, który chcesz eksportować z Wyspy X będzie 

potrzebny konsumentom w Polsce; wskaż korzyści z posiadania tego przedmiotu 

- slajdy przygotuj na białym tle; slajd może zawierać 1-2 zdjęcia i maksymalnie 50 słów 

- jeśli w prezentacji umieścisz grafiki lub zdjęcia znalezione w internecie, pamiętaj by pod zdjęciem 

drobną czcionką podać adres strony, z której pochodzi.  

 

Jeśli masz jakiekolwiek trudności z przygotowaniem prezentacji, zapraszam na forum 

konkursu, gdzie postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości 

Uczestników konkursu.  

Link do forum: http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/forum/index/forum_id/5/category_id/93 

 

Terminy i ogólne wymagania  

Na wykonanie i nadesłanie gotowej prezentacji masz czas do 15 lipca 2014 r. do 

godziny 20.00.  17 lipca br. Wasze prace będą opublikowane na stronie konkursowej, 

gdzie wszyscy studenci EUD będą mogli je oglądać i komentować. Liczymy na ciekawe 

dyskusje pod Waszymi pracami   

Gotowe prace w formie prezentacji PowerPoint (maksymalnie 4 slajdów) przesyłajcie 

na nasz adres mailowy: konkurs@uniwersytet-dzieciecy.pl do 15 lipca do godz. 20. 

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: 

http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/files/document/5d8e8c7bf513c0c912185a048e384a761403517768.pdf  

http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/forum/index/forum_id/5/category_id/93
mailto:konkurs@uniwersytet-dzieciecy.pl
http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/files/document/5d8e8c7bf513c0c912185a048e384a761403517768.pdf

