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W ciągu ostatniej dekady konferencje Quo
Vadis rozwinęły dynamiczną sieć studentów
i młodych profesjonalistów, którzy odnoszą
sukcesy jako liderzy na całym świecie.
Osiągnięto to poprzez zebranie wybitnej
grupy studentów i specjalistów z różnych
dziedzin — w tym przedsiębiorców,
menedżerów
wyższego
szczebla,
naukowców,
polityków,
urzędników,
artystów i innych — w inspirującym
otoczeniu, w którym mogliby prowadzić
dyskusje ponad podziałami pokoleniowymi.
Pod hasłem dziedzictwa, przywództwa i
jedności, konferencja Quo Vadis X ma na
celu
zaszczepienie
młodszym
przedstawicielom Polonii szacunku dla ich
polskiego pochodzenia i tożsamości oraz
wsparcie ich na drodze do osobistego i
zawodowego sukcesu.

Quo Vadis Chicago 2012

Quo Vadis Montreal 2013

Jak można się zaangażować?

Ile kosztują bilety?

Udostępniaj i ponownie publikuj aktualizacje Quo Vadis
i informacje na Twoich profilach w portalach
społecznościowych.

Tylko 185 CAD, w tym 3 dni ekscytujących
programów i zaproszonych gości, posiłki, torbę QVX i
kopię książki 10-lecia Quo Vadis. Opłata za
zakwaterowanie nie jest wliczona w cenę, ale
preferencyjne stawki są dostępne w Double Tree by
Hilton - Toronto Downtown.

Znajdź i zachęć miejscową polską młodzież — a
zwłaszcza twoich przyjaciół — do rejestracji jako
delegaci konferencji (dostępnych jest tylko 150 miejsc!).
Sponsoruj delegata konferencji, przekazując darowiznę
na rzecz Quo Vadis Conferences Canada za
pośrednictwem PayPal.

#QVX

Bilety: www.quovadisx.eventbrite.ca!

www.quovadisconferences.com

Kto może uczestniczyć w Quo Vadis X?

Quo Vadis Toronto 2011

Quo Vadis Sydney 2013

#QVX

Zachęcamy tych, którzy są studentami i
młodymi
profesjonalistami
polskiego
pochodzenia z całego świata, do przyjazdu na
QVX! Niezależnie od tego, czy jesteś już liderem
w lokalnej społeczności Polonii, a nawet jeśli
byłby to twój pierwszy udział w wydarzeniu
związanym
z
Polonią,
zapraszamy
do
dołączenia do nas. Nasze konferencje są
skierowane do międzynarodowego środowiska
młodych ludzi, którzy chcą połączyć się z
osobami o podobnych zapatrywaniach. Będziesz
miał okazję spotkać kolegów i młodych
profesjonalistów w wesołym i otwartym na
wiedzę środowisku, ucząc się od światowej klasy
wykładowców. Bazując na doświadczeniach
uczestników poprzednich konferencji, możesz
być pewien, że nawiązane kontakty i
umiejętności, których się nauczysz, pomogą ci
zbudować karierę i wzmocnią twoje połączenie z
polskim dziedzictwem i społecznością.

www.quovadisconferences.com

