Cílem konference je představit incomingové aktivity města Třebíče pro ﬁrmy a živnostníky, nastavit vzájemnou spolupráci a směrování
Registrace účastníků
10:30 – 11:00 Coffee break
rozvoje podnikání a zaměstnanosti a otevřít diskuzi s ﬁrmami a živnostníky na téma co město pro ně může udělat a co je potřeba řešit.
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