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Informacja prasowa
9 godzin, 8 drużyn, 350 gości, w tym prawie 130 jurorów z biznesu – za nami finał polskiego
konkursu Enactus - Enactus Poland National Competition 2019!
3 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się kolejna edycja konkursu Enactus
Poland. Enactus jest to największa globalna organizacja studencka zrzeszająca aktywnych studentów
z 14 uczelni z całej Polski. Studenci budują zespoły, których zadaniem jest stworzenie CSR-owych
(odpowiedzialnych społecznie) projektów, docelowo mających przekształcić się w start-upy. Rolą firmy
doradztwa personalnego BIGRAM jest umożliwienie spotkania studentów z przedstawicielami
wiodących firm, będących partnerami Enactus. Podczas takich spotkań liderzy biznesu dzielą się swoją
wiedzą i doświadczeniami oraz, wraz ze studentami, wspólnie pracują nad wymyślonym projektem. Jak
zauważa Sonia Zakrzewska z BIGRAM, Country Leader Enactus Poland, nie ma w Polsce drugiego
takiego wydarzenia, łączącego biznes ze studentami: “Finał konkursu Enactus jest częścią światowego
wydarzenia, w którym biorą udział przedstawiciele z blisko 40 państw. 72 tysiące studentów walczy o
tytuł championa – najlepszego z najlepszych. Stawka jest wysoka, bowiem wygrana otwiera furtkę do
kariery w najbardziej znanych, prestiżowych organizacjach z całego świata”.
Raz w roku, w trakcie trwania konkursu Enactus, studenci mają okazję zaprezentować wyniki swojej,
bardzo często, całorocznej pracy, przed wyselekcjonowanym jury, w skład którego wchodzą prezesi,
dyrektorzy i menedżerowie znanych przedsiębiorstw. Jest to jedyne w swoim rodzaju spotkanie, na tak
wielką skalę, które daje studentom możliwość rozpoczęcia przygody z biznesem, oraz wymiany wiedzy
i doświadczeń z firmami będącymi liderami w swojej branży.
W tym roku swoje prezentacje przedstawiło 8 drużyn z uczelni wyższych, do finału przeszły trzy:
przedstawiciele Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy, Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania oraz
Uniwersytetu Ekonomicznego z Wrocławia. Przedstawiciele SGH zaprezentowali dwa projekty,
zajmując trzecie miejsce na podium: Peelters oraz Bed&Pet Warsaw. Pierwszy projekt zakłada
powstanie ekologicznego filtra do wody, będącego biodegradowalnym. Bed&Pet z kolei odpowiada na
problem marnowania odpadów tekstylnych w Polsce, oferując legowiska dla psów i kotów, uszyte
wyłącznie z materiałów, które nie zostały niezużyte w procesie produkcyjnym odzieży.
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Studenci z Wrocławia zajęli drugie miejsce, prezentując platformę łącząca pszczelarzy z rolnikami – Let
me Bee. Celem platformy jest pomoc rolnikom w rozwoju swoich działalności. Dodatkowo, studenci
chcą zachęcać pszczelarzy do zakładania pasiek, co przełoży się na coraz większą liczbę pszczół.
Zwycięski zespół – studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania – przedstawił WaterFilter,
czyli innowacyjny filtr do wody. Ma on zapewnić czystą wodę, wolną od farmaceutyków oraz innych
niebezpiecznych substancji, obecnych w wodzie. Laureaci będą reprezentować Polskę w finale w San
Jose w USA, we wrześniu tego roku.
W trakcie finału Enactus odbyła się również debata Top to future top: Społeczna
odpowiedzialność biznesu – moda czy konieczność?. Wzięli w niej udział studenci a także
przedstawiciele wybranych firm, a debatę poprowadził Piotr Wielgomas, Prezes BIGRAM.
Uczestnicy rozmawiali m.in. o tym, jak rozpocząć w firmie działania społecznie odpowiedzialne, oraz
zastanawiali się, czy CSR idzie w parze z innowacyjnością.
Światowy Finał konkursu Enactus odbędzie się już we wrześniu. Studenci z prawie 40 państw z
całego świata zaprezentują swoje innowacyjne pomysły na start-upy. Firma BIGRAM będzie przez
cały czas wspierać polską drużynę, która znajdzie się na światowym finale.
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