
CZŁONKOWIE IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ POLSKA-AZJA 

 

 

„Naszą misją jest pogłębianie internacjonalizacji polskich firm i efektywne kojarzenie 

popytu z podażą dzięki rozpoznawaniu potrzeb członków oraz łączeniu ich z ofertami 

biznesowymi partnerów polskich i azjatyckich.” 

       

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja 

 
Naszą misją jest pogłębianie internacjonalizac

ji polskich firm i efektywne kojarzenie popytu z podażą dzięki rozpoznawaniu potrzeb członków oraz łączeniu ich z 

ofertami biznesowymi partnerów azjatyckich  
 

Szanowni Państwo,  

Zapraszam do zapoznania się z profilami i ofertami firm członkowskich Izby Przemysłowo-

Handlowej Polska-Azja. Izba skupia zarówno małe firmy, jak i spółki akcyjne, zainteresowane 

rozwojem, współpracą z polskimi i zagranicznymi partnerami biznesowymi  

oraz poszerzeniem swojej sieci kontaktów. W skład Izby wchodzą przedsiębiorstwa z branż 

produkcyjnych i usługowych z wieloletnim doświadczeniem, wiarygodne, reprezentowane 

przez ekspertów w swoich dziedzinach.  Więcej o Izbie Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja 

mogą Państwo znaleźć na stronie www.polandasia.com. 

 

 

        

                                                                                                      Z poważaniem 

                               

        Janusz Piechociński 

                            Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja 

 

 

 

http://www.polandasia.com/
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CZŁONKOWIE IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ POLSKA-AZJA 

 

Dystrybucja żywności/Eksport i import żywności/Produkty FMCG  
 

• ALBA HEMP,  www.alba-hemp.com 

• DANEX, www.danex.pl 

• ESPERSEN, www.espersen.com 

• PPH EWA-BIS,  www.ewabis.com.pl 

• PREMIUM ROSA, www.premiumrosa.pl 

 

Branża energetyczna 
 

• BRE, www.bre-poland.com 

• EARTH ENERGY, www.earthenergy.pl 

• ENERGOTHERM, www.energotherm.pl 

• ENPROM, www.enprom.pl 

• GASBERRY, www.gasberry.com 

• TERMALL ROZRUCH MOC EKOLOGIA, www.termall.pl 

• TERMO-REX S.A., www.termorex.pl 

• ZISCO, www.zisco.com.pl 

 

Transport-Spedycja-Logistyka/Magazynowanie/Relokacja zakładów 

 

• 7R S.A., www.7rsa.pl 

• CIL FREIGHT POLAND, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/cil-

freight-poland/ 

• CSL Sp. z o.o., http://csl.com.pl/o-nas/ 

• JAKON, www.jakon.pl 

• MAXON Nieruchomości, www.maxon.pl 

• MBB LOGISTICS, www.mbblogistics.pl 

• MORSKA AGENCJA GDYNIA, www.mag.pl 

• MW LOGISTICS, www.mwlogistics.pl 

• POLISH FORWARDING COMPANY, www.pfc24.pl 

• RELOPACK SOLUTIONS, www.relopack.com 

• REWAG, www.rewag.com.pl 

• WML FOODS, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/wml-foods/ 

• XSPEDYCJA, www.xspedycja-polska.pl 
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Nowe technologie/IT/Gaming 

 

• ACTION S.A., www.action.pl 

• BKT ELEKTRONIK, www.bkte.pl 

• CERVI ROBOTICS, cervirobotics.com 

• QUBICGAMES S.A., www.qubicgames.com 

• REWAG, www.rewag.com.pl 

• REVEO, www.reveo.pl 

• SPECTRE SOLUTIONS, www.spectre.solutions 

• UAVIONICS TECHNOLOGIES, www.uavionics.com.pl 

• WASKO S.A., www.wasko.pl 

 

Handel/E-commerce 

 

• ACTION S.A., www.action.pl 

• ALBA HEMP, www.alba-hemp.com 

• ALWERO, www.alwero.pl 

• ASG, www.asg-pl.com 

• AWENTA, www.awenta.pl 

• CHEM INTERNATIONAL, www.chem.intrnational 

• DANEX, www.danex.pl 

• ESPERSEN, www.espersen.com 

• EWA-BIS, www.ewabis.com.pl 

• GASBERRY, www.gasberry.com 

• GD POLAND, www.gdpoland.pl 

• GLOBAL POINT (JEGER FARBY), www.jeger.pl 

• MBB LOGISTICS, www.mbblogistics.pl 

• MW LOGISTICS, www.mwlogistics.pl 

• PREMIUM ROSA, www.premiumrosa.pl 

• SINTRADE, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/sintrade/ 

 

Maszyny/Wyposażenie/Części i Akcesoria 

 

• AWENTA, www.awenta.pl 

• DUAL FUEL SYSTEMS, www.fuelfusion.pl 

• GLIMARPOL, www.glimarpol.pl 

• LUG LIGHT FACOTRY, www.lug.com.pl 

http://www.action.pl/
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http://www.lug.com.pl/
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• LUKOMET, www.lukomet.pl 

• PRONAR, www.pronar.pl 

• SIPMA, www.sipma.pl 

• SOHBI CRAFT POLAND, www.sohbi.pl 

• UNIA, www.uniamachines.com 

• URSUS, www.ursus.com 

 

Budownictwo 

 

• 7R S.A., www.7rsa.pl 

• BRE, www.bre-poland.com 

• EQUO S.A., www.equo.pl 

• EUROENERGOCOMMERCE, https://euroenergocommerce.wixsite.com/euro/o-nas 

• GASBERRY, www.gasberry.com 

• JAKON, www.jakon.pl 

• PHOENIX CONSTRUCTION, www.phoenix-construction.eu 

• WBURDECKI, www.wburdecki.pl 

• ZISCO, www.zisco.com.pl 

 

Smart City/Recykling 

 

• CERVI ROBOTICS, www.cervirobotics.com 

• EQUO S.A., www.equobuild.pl 

• FENIKS RECYKLING, www.biorecykling.pl 

• LUG LIGHT FACOTRY, www.lug.com.pl 

• PRONAR, www.pronar.pl 

• SPECTRE SOLUTIONS, www.spectre.solutions 

• TERMALL ROZRUCH MOC EKOLOGIA, www.termall.pl 

• UAVIONICS TECHNOLOGIES, www.uavionics.com.pl 

• WASKO S.A., www.wasko.pl 

 

HR/Agencje zatrudnienia 

 

• AKY IDEA MAKER, www.akyideamaker.com 

• EUROKADRA, www.eurokadra.com 

• EVEREST WORK SOLUTION, www.everestws.com 

• FOREIGN PERSONNEL SERVICE, www.fps-work.pl 

http://www.lukomet.pl/
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http://www.wasko.pl/
http://www.akyideamaker.com/
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• GREYGOOSE OUTSOURCING, www.ggo.com.pl 

• LEGALIZACJAPRACY.PL, www.legalizacjapracy.pl 

• PROJEKTANCI KARIERY, www.projektancikariery.pl 

 

Targi/Konferencje/Hotele 

 

• INTERCONTINENTAL WARSAW, www.warszawa.intercontinental.com 

• TARGI KIELCE, www.targikielce.pl 

 

Usługi prawne/Doradztwo/Certyfikacja/Audyt/Księgowość/Nieruchomości 

 

• 7R S.A., www.7rsa.pl 

• ARTUR MICHALSKI (SSW PRAGMATIC SOLUTIONS), www.ssw.solutions 

• CHMAJ I WSPÓLNICY, www.chmaj.pl 

• FAB TAX & ACCOUNTANCY, www.bilans.eu 

• EUROENERGOCOMMERCE, https://euroenergocommerce.wixsite.com/euro/o-nas 

• KANCELARIA ADWOKACKA PAHL, www.pahl.pl 

• KANCELARIA PRAWNA WARDA, www.kancelaria-warda.pl 

• KW KRUK I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA, www.legalkw.pl 

• MAXON Nieruchomości, www.maxon.pl 

• MENTOR S.A., www.mentor.pl 

• REJESTR BIURO RACHUNKOWO-DORADCZE, www.biurorachunkowe-braniewo.pl 

• SINTRADE, https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/sintrade/ 

• SRDK KANCELARIA PRAWNA, www.srdk.pl  

• TÜV SÜD POLSKA, www.tuvsud.com/pl-pl 

• UNICONSULT POLSKA, www.uniconsult-wick.com 

• VISTULA VENTURES, www.vistulaconsulting.com 

• WARSAW LEGAL KANCELARIA PRAWNO-GOSPODARCZA, www.warsawlegal.pl 

 

Ochrona mienia i osób/Utrzymanie czystości 

 

• KONSALNET SERIS, www.konsalnet.pl 

• PIAST GROUP, www.piast.info.pl 

 

 

 

http://www.ggo.com.pl/
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http://www.srdk.pl/
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Marketing/Szkolenia 

 

• NES AGENCY, www.nes.agency 

• LOGISTICS MANAGER, www.logistics-manager.pl 

• PRODUCTION MANAGER, www.production-manager.pl 

• TRANSPORT MANAGER, www.transport-manager.pl 

 

Inne 

 

• FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”, www.dzieciom.pl 

• WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ, www.wsge.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nes.agency/
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http://www.production-manager.pl/
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Dystrybucja żywności/Eksport i import żywności/Produkty FMCG 

 

 

NATURALNE PRODUKTY NA BAZIE KONOPI 

SEFIR POLSKA SP. Z O.O – właściciel marki ALBA HEMP 

Alba Hemp to w 100% naturalne produkty na bazie konopi Cannabis Sativa L, zawierające 

pełne spektrum kannabinoidów, takich jak CBD, CBDa, CBG, CBN, chlorofil, terpeny i inne 

składniki aktywne. 

Alba Hemp to w 100% naturalne produkty CBD na bazie konopi Cannabis Sativa L,  

które uprawiamy pod pełnym nadzorem na polach zachodniej Polski. 

W naszym portfolio nie znajdziesz syntetycznych czy odseparowanych laboratoryjnie 

sztucznych substancji. Nowoczesne metody produkcji takie jak ekstrakcja nadkrytycznym 

CO2 pozwalają uzyskiwać wysokiej jakości czyste ekstrakty roślinne.  

Konopie przemysłowe to w pełni legalne, bezpieczne w uprawie i konsumpcji rośliny.  

W Europie i na świecie są znane od kilku stuleci. Dziś znowu stają się popularne w USA, 

Kanadzie, Chinach czy Europie.  

Konopie przemysłowe często mylone są z konopiami indyjskimi w porównaniu z którymi 

zawierają jedynie do 0.2% kannabinoidu THC. Występujący w konopiach przemysłowych 

kannabidiol CBD jest związkiem, który nie ma działania psychotycznego. Uprawa  

i wykorzystanie konopi przemysłowych jest w pełni legalne. 

 

www.alba-hemp.com 

 

 

http://www.alba-hemp.com/
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Dystrybucja żywności/Eksport i import żywności/Produkty FMCG 

 

 

EKSPORTER ŚWIEŻEGO RUNA LEŚNEGO I MROŻONYCH OWOCÓW I WARZYW 

PHU DANEX Sp. z o.o. Sp. k. 

Fundamenty firmy Danex sięgają do roku 1995 i terenów Puszczy Noteckiej. Jesteśmy firmą 

rodzinną, która od 25 lat zaopatruje światowe rynki w surowce dzikorosnące i uprawne. 

Od ponad dwóch dekad nasze produkty dostępne są na rynkach światowych, w tym 

we wszystkich krajach Europy, a ich jakość i system funkcjonowania zakładu potwierdza 

prestiżowy certyfikat Det Norske Vertias. 

Danex jest jedynym przedsiębiorstwem na świecie posiadającym rozwiniętą sieć zakupu 

ekologicznych surowców pochodzenia leśnego. Rozwinęliśmy autorski system lokalnych 

punktów zbioru w miejscach, w których runo leśne występuje naturalnie. Pełna identyfikacja 

pochodzenia pozyskanych surowców potwierdzona jest certyfikatem LCC. 

Od początku naszej działalności dostarczamy jakościowe produkty spożywcze, spełniające 

wymagania naszych odbiorców. Posiadamy własny rozbudowany system transportu, 

a współpraca z renomowanymi partnerami handlowymi umożliwia nam świadczenie 

dodatkowych usług m. in: 

• pakowanie 

• private labeling 

• składowanie 

• dostawy just-in-time 

• porady-jakościowe 

Naszym flagowcem są produkty mrożone, a w sezonie skupiamy się na eksporcie świeżego 

runa leśnego oraz ekologicznych warzyw i owoców na rynki europejskie. Nasze portfolio 

to produkty: mrożone, świeże, sterylizowane/pasteryzowane, solone i suszone. 

www.danex.pl 

 

http://www.danex.pl/
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DOSTAWCA MROŻONYCH PRODUKTÓW RYBNYCH 

ESPERSEN POLAND Sp. z o.o. 

Duńska firma A. Espersen A/S jest jednym z wiodących dostawców mrożonych produktów 

rybnych dla największych europejskich sieci handlowych. Specjalizuje się w produkcji filetów, 

mrożonych bloków rybnych, ryb panierowanych, porcji specjalnych, porcji z ciastem 

francuskim oraz dań gotowych. Posiada zakłady produkcyjne m.in. w Polsce, Danii, Rosji  

na Litwie i w Wietnamie.                                       

W Koszalinie Espersen pojawił się już na początku lat 90-tych, kiedy powstała pierwsza 

fabryka Grupy w Polsce.                                             

W ciągu 25 lat działalności w Koszalinie, Espersen znacznie zwiększył jej zakres,  

dziś funkcjonują tu trzy podmioty związane z Grupą. Ostatnim nabytkiem Espersen jest 

koszaliński zakład dotychczas działający pod szyldem Royal Greenland, który w drodze 

umowy pomiędzy tymi dwoma znaczącymi graczami w branży przetwórstwa ryb i owoców 

morza, znalazł się w 2017 roku w strukturach Grupy Espersen. Przejęcie tego zakładu jest 

ważnym kamieniem milowym na drodze rozwoju Espersen, będzie on miał znaczący wpływ 

na działalność Grupy w najbliższych latach.                                                   

W 2018 roku, wszystkie trzy koszalińskie zakłady związane z Grupą Espersen opuściło  

45 tysięcy ton produktów, obroty wyniosły ponad 800 milionów złotych. 

 

www.espersen.com 

 

 

http://www.espersen.com/
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EKSPORT WARZYW I OWOCÓW 

PPH EWA BIS Sp. z o.o. 

Ewa-Bis należy do Ewa-Bis Group działającej w kilku gałęziach biznesu i posiadającej ponad 

30 lat doświadczenia na rynkach międzynarodowych. 

Najważniejszym kierunkiem działalności jest eksport świeżych i przetworzonych warzyw  

i owoców. 

W ofercie firmy można również znaleźć soki NFC, koncentraty, produkty FMCG (także piwo 

 i cydr) i wyjątkowe przekąski „Supernatural Snakcs”. 

Zapewniamy zarówno produkty konwencjonalne jak i ekologiczne, do klienta detalicznego  

i przemysłu. 

Sprzedajemy nasze produkty do państw członkowskich UE, Afryki, Azji i Ameryki Północnej 

– obecnie ponad 40 państw. 

Współpracujemy z sieciami handlowymi, dystrybucyjnymi, przetwórcami i hurtowniami. 

Zapewniamy stabilne usługi dostaw, konkurencyjne ceny oraz najwyższej jakości produkty 

pochodzące prosto od producentów 

  

www.ewabis.com.pl 

 

 

http://www.ewabis.com.pl/
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PRODUCENT SOKÓW, SYROPÓW I HERBAT 

Premium Rosa Sp. z o.o. 

Premium Rosa to firma obecna na rynku polskim od ponad 10 lat, będąca certyfikowanym 

producentem soków NFC, syropów, suplementów diety, napojów funkcjonalnych, konfitur 

oraz ziołowo – owocowych herbat dla dzieci  i kobiet. 

Wszystkie produkty wytwarzane są według sprawdzonych zasad  - bardzo odległych  

od współczesnego rozumienia przemysłowej produkcji spożywczej. 

Jako producent wysokojakościowych produktów firma stawia na rzetelne rozwiązania: 

począwszy od wysokiej jakości surowców, przez receptury oraz tradycyjną technologię 

produkcji. 

Nadrzędną misją działalności jest utrzymywanie najwyższej jakości produktów i zachowanie 

właściwości prozdrowotnych i odżywczych przetwarzanych surowców. 

Wszystkie produkty wytwarzane są ze świeżych owoców, kwiatów i ziół,  

których pochodzących od lokalnych rolników. 

Profesjonalne i uczciwe podejście do dostawców i klientów procentuje tym, że są z marką  

od lat. 

  

www.premiumrosa.pl 

 

 

 

 

 

http://www.premiumrosa.pl/
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CONSULTING, POJEKTOWANIE, NADZÓR INWESTORSKI 

BRE Sp. z o.o.  

BRE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana została w Polsce i powstała  

na bazie wieloletnich doświadczeń zawodowych. BRE oferuje Państwu pełen zakres usług 

inżynierskich, obsługę prawną, ekonomiczną i techniczną inwestycji. Nasi specjaliści  

są członkami polskich i międzynarodowych organizacji zawodowych: SIDIR (FIDIC), Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa, Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. 

Działamy globalnie i aktywnie uczestniczymy w realizacji największych projektów 

inwestycyjnych. Mamy doświadczenie w realizacji inwestycji o wartości pojedynczego 

projektu na poziomie 1,7 mld Euro. BRE ma główną siedzibę w Świebodzinie, ale na potrzeby 

realizacji projektów organizuje lokalne biura terenowe, które zapewnią Państwu 

profesjonalną obsługę inwestycji. Lokalizacja biura głównego firmy zapewnia doskonałe 

warunki logistyczne i szybką komunikację. 

Obszary działalności firmy : 

mosty, lotniska, drogi, kolej, ochrona środowiska, hale i zakłady przemysłowe, 

budownictwo kubaturowe, energetyka. 

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG: 

Consulting, projektowanie, inwestor zastępczy, inżynier kontraktu, nadzór inwestorski, 

raporty due diligence, zarządzanie projektami, obsługa roszczeń i sporów, generalne 

wykonawstwo inwestycji, niezależny inżynier, ekspertyzy i opinie, doradztwo  

dla zagranicznych inwestorów i generalnych wykonawców w prowadzeniu inwestycji  

i działalności gospodarczej w Polsce. 

www.bre-poland.com 

 

http://bre-poland.com/index.html
http://www.bre-poland.com/
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INWESTYCJE W OZE 

EARTH ENERGY KRZYSZTOF KRUKOWSKI 

Firma Earth energy powstała w odpowiedzi na potrzeby rynku w zakresie rozwoju projektów 

opartych na odnawialnych źródłach energii, poszerzając z czasem ofertę o pozyskiwanie  

dla Inwestorów nieruchomości inwestycyjnych. 

W trakcie działalności firmy dzięki bliskiej współpracy z inwestorami oraz jednostkami 

samorządu terytorialnego zaobserwowano duży popyt na kompleksową obsługę 

planowanych inwestycji, a Earth energy wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom. 

Earth energy oferuje profesjonalne usługi doradztwa w zakresie inwestowania  

w nieruchomości na terenie Polski. Kierujemy ofertę  spółek,  instytucji finansowych, firm 

deweloperskich, funduszy inwestycyjnych jak i osób prywatnych. 

Specjalizujemy się w inwestycjach w zakresie: 

- farm wiatrowych 

- biogazowi 

- elektrowni fotowoltaicznych 

- nieruchomości komercyjnych (logistyka i produkcja) 

Kompleksowo analizujemy możliwości lokalizacji inwestycji pod względem stanu prawnego 

i faktycznego, w aspekcie środowiskowym oraz planistycznym. 

www.earthenergy.pl 

 

http://www.earthenergy.pl/
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DORADZTWO, DOSTAWY, ROZRUCHY, POMIARY, ANALIZY 

GRUPA ENERGOTHERM 

Realizacje inwestycji:  

- przygotowania dokumentów związanych z procesem inwestycyjnym, 

- realizacja nadzorów montażowych, 

- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej, 

- dostawy inwestycyjne, 

- wykonywanie projektów wstępnych, podstawowych i powykonawczych. 

Rozruchy urządzeń energetycznych:  

- przejęcie obiektu do rozruchu, dokumentacja techniczna, szkolenie obsługi, projekty 

techniczne, 

- uruchomienia, koordynacja serwisowa, rozruch na zimno, 

- rozruch na gorąco, ruch próbny, prowadzenie eksploatacji, 

- przejęcie obiektu do eksploatacji przez inwestora, nadzory porozruchowe nad instalacjami. 

Chemia energetyczna:  

- projekt, technologia, instalacje pomocnicze, chemikalia, 

- trawienie, alkaiczne gotowanie, chemiczne czyszczenie. 

Pomiary i optymalizacje:  

pomiary urządzeń cieplno-energetycznych wykonywane dla wyznaczenia : parametrów pracy 

kotła, sprawności energetycznej i bilansu cieplnego, strat ciepła. 

Pomiary wykonywane są dla : bloków energetycznych, kotłów. turbozespołów, urządzeń 

pomocniczych. 

Doradztwo energetyczne: 

- przygotowania dokumentów związanych z procesem inwestycyjnym, 

- doradztwo przy wsparciu specjalistów i ekspertów, 

- usługi w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej, 

- analiza ofert i rekomendacja wyboru wykonawcy. 

 

www.energotherm.pl 

http://www.energotherm.pl/
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BUDOWNICTWO ELEKTROENERGETYCZNE 

ENPROM Sp. z o.o. 

ENPROM Sp. z o.o. jest jedną z czołowych polskich firm budownictwa elektroenergetycznego 

działająca w kraju i za granicą. Realizuje kontrakty, jak również prowadzi prace 

eksploatacyjne dla krajowego operatora systemu przesyłowego (PSE) oraz współpracuje  

z regionalnymi spółkami dystrybucyjnymi (m.in. PGE, TAURON Polska Energia, Energa, Enea) 

realizując budowy, przebudowy i remonty linii 110 kV, 220 kV, 400 kV. 

Firma specjalizuje się w budowie oraz modernizacji sieci rozdzielczych 110 kV i przesyłowych 

220 i 400 kV oraz stacji transformatorowo-rozdzielczych o napięciach SN, 110 kV, 220 kV  

i 400 kV. Oferta obejmuje usługi z zakresu projektowania, kompletacji dostaw, budowy  

i uruchomienia obiektów.  

ENPROM posiada nowoczesny park maszynowy oraz własną pracownię projektową, dział 

badań i rozwoju, komórkę prawną, a także grupę negocjatorów i specjalistów z zakresu 

infrastruktury, środowiska czy zarządzania projektami. 

ENPROM jest członkiem CIGRE, CENELEC oraz PKN i realizuje wielomilionowe inwestycje  

w Polsce i za granicą (m.in. w Danii, Irlandii, na Litwie). 

Najważniejsze kontrakty zrealizowane przez ENPROM: 

• Budowa linii 400 kV łączącej polski i litewski system przesyłowy; 

• Wymiana ponad 600 kilometrów przewodów OPGW na sześciu linach o napięciu 220 

kV i 400 kV w ramach umowy z PSE; 

• Prace na liniach w ramach umowy ramowej z duńskim operatorem sieci przesyłowej 

• Realizacja modernizacji linii przesyłowych na obiektach ESB Networks narodowego 

dostawcy i operatora Irlandii. 

www.enprom.pl 

 

http://www.enprom.pl/
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TRADER GAZÓW PŁYNNYCH I PRODUKCJI CHEMICZNO-NAFTOWEJ 

GASBERRY Sp. z o.o. 

GASBERRY Sp. z o.o. jest traderem w sferze sprzedaży hurtowej gazów płynnych i produkcji 

chemiczno-naftowej na teranie Polski i Unii Europejskiej. Od 2012 roku aktywnie i pomyślnie 

rozwijamy się na rynku międzynarodowym, mamy trwałe relacje z wytwórcami towarów, 

firmami-dostawcami oraz przewoźnikami. 

Spektrum produkcji realizowanej przez firmę GASBERRY Sp. z o.o. stale się poszerza. Oferta 

firmy zawiera następujące produkty: 

• Gaz płynny LPG (propan techniczny, butan techniczny, mieszanina propan-butanu 

technicznego, propan do aut, propan-butan do aut); 

• Bitumy (budowlane, drogowe, dekarskie); 

• Materiały bitumiczne (mastyki drogowe, lotniskowe i mostowe, taśmy bitumiczne, emulsje 

i płynna guma, mieszanki ochronne i impregnaty); 

• Geowłókniny (geotekstylia: do budownictwa, budownictwa transportowego, po obróbce 

cieplnej, geowłóknina do robót dekarskich); 

• Geokrata (geokomórki, geosiatka zbrojna drogowa, geosiatki 

jednokierunkowe/dwukierunkowe/trójkierunkowe); 

• Geomembrana. 

Naszą misją jest dostarczanie na rynek Polski i innych krajów UE produktów wysokiej 

jakości, wyprodukowanej przez przedsiębiorstwa branż przetwórstwa ropy naftowej, 

przemysłu naftowo- chemicznego i chemicznego Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś, 

nawiązanie trwałych długoterminowych relacji handlowych za pomocą korzystnych cen  

i elastycznych warunków dostawy. 

www.gasberry.com 

http://www.gasberry.com/
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DORADZTWO, NADZÓR, ROZRUCHY, POMIARY, ANALIZY, OCHRONA ŚRODOWISKA 

TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia 

Termall jest firmą rodzinną z 30-letnią tradycją. Spółka zawdzięcza swoją mocną pozycję 

niezmiennym wartościom: szacunkowi do dzieła pokolenia oraz odwagi w sięganiu po nowe 

rozwiązania i rynki. Sukcesja, zapewniająca stabilność i ciągłość biznesu, gwarantuje 

bezpieczeństwo naszym partnerom biznesowym. Podejmowane w oparciu o własne nakłady 

inwestycyjne decyzje powodują, że spółka wykazuje się długoterminowym spojrzeniem  

na biznes, zaangażowaniem w utrzymanie miejsc pracy oraz współpracą z lokalną 

społecznością. Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów rozruchu, 

eksploatacji oraz nadzorów. 

Misją TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia jest świadczenie najwyższej jakości usług  

dla sektora energetycznego w zakresie modernizacji, remontów i wdrażania nowych 

technologii w oparciu o profesjonalny zespół ekspertów.  

Do głównych obszarów działalności TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia należą: 

przygotowanie i doradztwo w zakresie inwestycji, prowadzenie projektów, koordynacja  

i nadzory budów, kompleksowe rozruchy instalacji energetycznych, ochrony środowiska  

oraz pomocniczych, nadzory i prowadzenie eksploatacji obiektów energetycznych i ochrony 

środowiska, optymalizacje, pomiary, prace badawczo-rozwojowe, pomiary gwarancyjne, 

przygotowanie i realizacja projektów w zakresie energetyki i ochrony środowiska, doradztwo 

technologiczne. 

Firma prowadzi realizacje dla szeregu branż przemysłowych, m.in.: energetyka zawodowa  

i przemysłowa, obiekty ochrony środowiska (oczyszczalnie ścieków, instalacje termicznego 

przekształcania odpadów, instalacje oczyszczania spalin), odnawialne źródła energii 

(energetyka wiatrowa, geotermie, biogazownie), przemysł ciężki, przemysł chemiczny, 

przemysł papierniczy, cementownie. 

www.termall.pl 

http://www.termall.pl/
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OBRÓBKA CIEPLNA ELEMENTÓW STALOWYCH W PRZEMYŚLE ENERGETYCZNYM, 

STOCZNIOWYM I PETROCHEMICZNYM 

TERMO-REX S.A. 

TERMO-REX S.A. z Jaworzna to jedna z największych w Europie firm specjalizujących  

się w obróbce cieplnej elementów stalowych w przemyśle energetycznym, 

petrochemicznym czy też stoczniowym: 

• mobilna obróbka cieplna elementów stalowych (POST WELDING HEAT 

TREATMENT)           

• produkcja maszyn i osprzętu do obróbki cieplnej - mobilne maszyny oporowe  

oraz indukcyjne, 

• dostawa izolacji termicznych, ceramiki technicznej oraz artykułów 

elektroinstalacyjnych renomowanych producentów krajowych i zagranicznych, 

• detaliczna sprzedaż paliw pod marką PKN ORLEN. 

Misją TERMO-REX S.A. jest udział w rozwoju polskiego przemysłu poprzez dostarczanie 

nowoczesnych rozwiązań technicznych, zarówno w zakresie profesjonalnych usług,  

jak i dostaw specjalistycznego, wysoko sprawnego sprzętu do obróbki cieplnej. 

  

 

 

www.termo-rex.pl 

 

 

 

http://www.termo-rex.pl/
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BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE, KOLEJOWE I GAZOWNICTWO 

ZISCO S.A. 

ZISCO S.A. to firma z dużym doświadczeniem na rynku budownictwa inżynieryjnego, rynku 

gazownictwa oraz budownictwa kolejowego.  

Domeną działania firmy ZISCO jest rynek inżynieryjny oparty o inwestycje pozyskiwane 

w trybie przetargów publicznych, rynek korporacji budowlanych wykonujących 

specjalistyczne prace jak również rynek przedsiębiorstw przemysłowych. Zasięg działalności 

Firmy ZISCO obejmuje cała Polskę. 

Firma oferuje realizacje swoich usług w oparciu o zintegrowany system zarządzania jakością 

w normach PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN 3834-2 nadane przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Największym odbiorcą usług firmy ZISO jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM 

S.A. 

Oferta ZISCO S.A.: 

• Budownictwo infrastrukturalne 

• Sieci wodno-kanalizacyjne 

• Budowa sieci i instalacji kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych 

• Budowa sieci i magistrali wodociągowych wraz z przyłączami oraz uzbrojeniem  

• Budownictwo drogowe 

• Gazownictwo 

• Budownictwo kolejowe 

  

 www.zisco.com.pl 

 

 

http://www.zisco.com.pl/
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DEWELOPER POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH I KOMERCYJNYCH 

7R S.A. 

7R SA to dynamicznie rozwijający się deweloper działający na rynku nieruchomości 

komercyjnych, specjalizujący się w dostarczaniu nowoczesnych powierzchni magazynowych  

i produkcyjnych na wynajem. Realizuje zarówno centra magazynowe i przemysłowe 

przeznaczone dla wielu najemców, jak również obiekty typu BTS. 

W portfolio 7R znajdują się wielkopowierzchniowe parki logistyczne oraz miejskie magazyny 

typu Small Business Unit tworzące sieć 7R City Flex Last Mile Logistics. 

W portfolio najemców 7R znajdują się firmy reprezentujące branże, m.in. z sektora logistyki, 

e-commerce, retail czy przedstawiciele lekkiej produkcji. Nasz w pełni zintegrowany zespół 

deweloperski, w tym własny dział projektowy, pozwalają w szybki sposób reagować  

na oczekiwania klientów, a co za tym idzie dostarczać im rozwiązania dostosowane do ich 

indywidualnych potrzeb. 

Do tej pory firma zrealizowała projekty o łącznej powierzchni 740 000 mkw., natomiast  

w przygotowaniu znajduje się ponad 1,6 mln mkw. w różnych lokalizacjach na terenie całej 

Polski. 

Oprócz głównego biura w Krakowie posiadamy również oddziały w Warszawie, Gdańsku  

i Sosnowcu, dzięki czemu nasi pracownicy mogą sprawnie realizować inwestycje dla klientów 

z całej Polski. 

 

www.7rsa.pl 

 

 

 

 

http://www.7rsa.pl/
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FRACHT KOLEJOWY EUROPA-CHINY 

CIL FREIGHT POLAND 

CIL Freight Poland jest spółką-córką chińskiej firmy spedycyjnej i dostawcy usług 

transportowych Chinatrans. Polski oddział jest pierwszym europejskim przyczółkiem 

chińskiego giganta, a już planowane są kolejne. Chinatrans stawia na współpracę z Europą  

w dziedzinie logistyki i zamierza ją realizować poprzez rozwijanie swojej sieci na rynku 

polskim, z którym wiąże duże nadzieje. 

CIL Freight Poland zajmuje się obsługą frachtu kolejowego łączącego Europę z Chinami  

w ramach struktury “Nowego Jedwabnego Szlaku” oraz własnej linii kolejowej pomiędzy 

Polską i Wietnamem. W ofercie spedytora znajdują się również usługi celne oraz transport 

morski i lotniczy. W najbliższej przyszłości firma ma zamiar skupić się na oferowaniu 

rozwiązań dla bardzo dynamicznie rozwijającego się sektora e-commerce. 

Choć polski oddział powstał dopiero na początku roku 2018, już udało nam się nawiązać 

współpracę z instytucjami rządowymi i komercyjnymi, jak np. Izba Przemysłowo-Handlowa 

Polska-Azja, Ambasada Wietnamu w Warszawie, PAIH czy jego wietnamski odpowiednik - 

VTO. 

 

 

www.cntrans.com 

 

 

 

 

http://www.cntrans.com/
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USŁUGI SPEDYCYJNE 

CSL Sp. z o.o. 

CSL Sp. z o.o. jest Państwa profesjonalnym partnerem, który oferuje kompleksową obsługę 

spedycyjną wszelkich towarów w eksporcie, imporcie i tranzycie, dostarczanych drogą 

morską i lądową. Współpracujemy ze spedytorami w wielu państwach i w głównych portach 

na całym Świecie. Pozwala nam to opracować i zrealizować każde Państwa zlecenie 

spedycyjne. 

Największym atutem firmy jest doskonale wykształcona i pracująca na najwyższym poziomie 

zawodowym młoda kadra. Sześć osób legitymuje się certyfikatami FIATA (International 

Federation Freight Forwarders Association). 

Nasze podstawowe zalety: 

• jesteśmy operatorem logistycznym oferującym pakiet usług „one stop shopping”, 

• opracowujemy indywidualne oferty dotyczące kompleksowej obsługi logistycznej, 

• jesteśmy elastyczni w doborze usług, 

• posiadajmy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zróżnicowanym łańcuchem dostaw. 

Zajmujemy się obsługą: 

• kontenerów, 

• ładunków drobnicowych, 

• ładunków masowych. 

 

www.csl.com.pl 

 

 

 

http://www.csl.com.pl/
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GENERALNY WYKONAWCA I PROJEKTANT INWESTYCJI PRZEMYSŁOWYCH, DEWLOPER 

POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH 

JAKON Sp. z o.o.  

Firma JAKON działa od 1989 roku jako generalny wykonawca oraz projektant inwestycji 

przemysłowych na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w budowie fabryk, obiektów 

produkcyjnych i magazynowych, które wyposażamy w nowoczesne technologie produkcji 

oraz składowania, a także obiektów biurowych. 

JAKON jest również deweloperem powierzchni przemysłowych. Oferta firmy obejmuje hale 

magazynowe, produkcyjne oraz powierzchnie biurowe na sprzedaż lub wynajem  

z możliwością adaptacji do indywidualnych potrzeb inwestora, zlokalizowane  

w województwach: wielkopolskim, mazowieckim, śląskim oraz pomorskim oraz na terenach 

Specjalnych Stref Ekonomicznych. 

Kompleksowo obsługujemy inwestycje: 

• Projektant 

• Generalny wykonawca 

• Developer obiektów 

• Realizacje Turnkey 

• Fabryki build-to-suit 

• Instalacje technologiczne 

Budownictwo przemysłowe rozwijamy zgodnie z najnowszymi trendami w dziedzinach 

ochrony środowiska oraz wykorzystania energii. Naszymi klientami są międzynarodowe 

koncerny, jak i firmy lokalne. Zespół wykwalifikowanych projektantów, inżynierów, przekłada 

się na terminowość i jakość wykonywanych przez nas usług. 

www.jakon.pl 

http://www.jakon.pl/
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        NIERUCHOMOŚCI 

MAXON Nieruchomości Sp. z o.o. 

MAXON Nieruchomości to wiodąca firma doradcza działająca na polskim rynku 

nieruchomości od ponad 30 lat. 

Nasz zakres działalności obejmuje kompleksowe usługi związane z rynkiem nieruchomości 

mieszkaniowych, biurowych i przemysłowo – magazynowych. Oferujemy pełen zakres usług: 

pośredniczymy przy sprzedaży bądź wynajmie mieszkań i domów, szukamy terenów 

inwestycyjnych.  

Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie strategicznym z zakresu wynajmu  

oraz sprzedaży obiektów biurowych. Dla Klientów zainteresowanych nieruchomościami 

przemysłowymi przeprowadzamy badania rynku i lokalizacji, negocjujemy i renegocjujemy 

umowy najmu. Nasi eksperci wspierają Klientów na każdym etapie procesu transakcyjnego, 

tak by przebiegał on w sposób transparentny i bezpieczny dla każdej ze stron.  

Dzięki znajomości rynku i długofalowym relacjom z międzynarodowymi i lokalnymi 

deweloperami, udało nam się stworzyć jedną z największych baz nieruchomości w Polsce.  

W każdym projekcie, w którym bierzemy udział najważniejsze jest dla nas znalezienie 

rozwiązania, które spełnia wszystkie założenia Klienta. 

 

Nieruchomości magazynowo- produkcyjne: www.magazyny.online 

Nieruchomości biurowe: www.biura.online 

Nieruchomości mieszkaniowe: www.maxon.pl 

 

www.maxon.pl 

 

 

http://www.maxon.pl/
http://www.maxon.pl/
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USŁUGI FULFILMENT DLA BRANŻY E-COMMERCE 

MBB Logistics Sp. z o.o. 

MBB Logistics to polsko-chińska spółka założona w 2010 roku w Słubicach. 

MBB jest wyspecjalizowanym dostawcą usług fulfilment dla branży e-commerce. 

Nasze centra logistyczne o łącznej powierzchni ponad 50 000 m2 stworzone  

są dla przedsiębiorców z branży e-commerce. 

W skład naszej oferty wchodzi zarówno magazynowanie towarów, pakowanie internetowych 

zamówień klientów, jak również ich wysyłka za pomocą firm kurierskich na cały świat. 

Rocznie pakujemy i wysyłamy ponad 15 milionów paczek. Dzięki dogodnej lokalizacji  

przy granicy polsko-niemieckiej mamy przewagę nad innymi firmami z branży, obsługując 

jednocześnie rynek polski i niemiecki jako krajowe. 

Oferujemy naszym klientom dostawę do klienta finalnego w ciągu 24 godzin na terenie Polski 

i Niemiec oraz w ciągu 48 godzin w całej Europie. Przekłada się to na wyniki firmy,  

która trzeci rok z rzędu otrzymała Gazelę Biznesu za dynamiczny i konsekwentny rozwój. 

 

 

www.mbblogistics.pl 

 

 

 

 

 

 

http://www.mbblogistics.pl/
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USŁUGI TRANSPORTOWO-LOGISTYCZNE 

Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. 

Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. od ponad 65 lat jedna z najstarszych i renomowanych firm 

transportowo- logistycznych na rynku. 

Jesteśmy jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku przedsiębiorstw w branży 

transportu i logistyki. Gwarantujemy pewną dostawę ładunków do każdego miejsca  

na świecie – morzem i lądem. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i kreatywności naszych 

pracowników Morska Agencja Gdynia to marka, z którą współpracują eksporterzy  

i importerzy z całego świata, armatorzy, linie żeglugowe, spedytorzy, porty, urzędy morskie, 

celne i graniczne, banki i instytucje finansowe, a także ubezpieczyciele. 

Organizujemy transport lądowo-morski kilkunastu tysięcy kontenerów w ciągu roku. 

Frachtujemy statki, aranżujemy przewóz drogowy i kolejowy. Zajmujemy się sztukami 

ciężkimi i ponadgabarytowymi, ładunkami sypkimi, płynnymi, a także drobnicą. Klientom 

zapewniamy składowanie i dystrybucje ich ładunków w nowoczesnych magazynach  

i składach celnych, oferując również wynajem biur. Od lat jesteśmy korespondentem 

międzynarodowej grupy armatorskich klubów ubezpieczeń wzajemnych P&I. Pracujemy jako 

agent awaryjny na rzecz zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych, wspierając  

ich podczas likwidacji szkód w transporcie drogowym, kolejowym i morskim. 

Obszar specjalizacji: 

Transport morski, drogowy, kolejowy, project cargo, crewing, chatering, logistyka 

kontraktowa, magazyny, składy celne , obsługa logistyczna elektrowni wiatrowych, 

frachtowanie, usługi maklerski, usługi portowo-przeładunkowe, holowania , Offshore (Port 

terminal w Darłowie). 

www.mag.pl 

 

http://www.mag.pl/
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KOMPLEKSOWE USŁUGI DLA BRANŻY E-COMMERCE 

MW Sp. z o.o. 

MW Logistics to założona w 2018 roku w Świecku polska firma świadcząca kompleksowe 

usługi dla branży e-commerce. 

Jesteśmy profesjonalnym dostawcą takich usług jak magazynowanie, fulfillment, obsługa 

klienta oraz obsługa zwrotów i reklamacji. Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc na każdym 

etapie procesu dostawy towaru. 

Zajmujemy się działaniami z zakresu: 

• doradztwa w zakresie wyboru platformy e-commerce oraz modelu sprzedaży, 

• obsługi i dostawy przesyłek, 

• obsługi zwrotów, 

• obsługi płatności, 

• mailowej i telefonicznej obsługi klienta, 

• pomocy marketingowej. 

Dysponujemy powierzchnią magazynową 12 500 m2 wyposażoną w 450 regałów półkowych  

i 200 miejsc paletowych. Wysyłamy 10 000 paczek dziennie gwarantując ponad 99% wysyłek 

bez żadnych błędów. Oferujemy niezwykle konkurencyjne warunki współpracy – możliwe 

jest to między innymi dzięki wykorzystaniu 57 robotów. Wykonujemy skanowanie każdego 

procesu, a kamery nad każdym stanowiskiem pakowania umożliwiają śledzenie produktów 

na każdym etapie, od przyjęcia towaru do wysyłki paczek.  

Strategiczne umiejscowienie naszych magazynów w zachodniej Polsce, przy granicy polsko-

niemieckiej, pozwala nam z łatwością obsługiwać zarówno klientów rynku polskiego,  

jak i niemieckiego. Współpracujemy z e-commercami z branż fashion, FMCG, elektronicznej 

czy zabawkarskiej. 

www.mwlogistics.pl 

http://www.mwlogistics.pl/
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OPERATOR LOGISTYCZNY 

POLISH FORWARDING COMPANY SP. Z O.O. 

Polish Forwarding Company to w całości polski, prężnie rozwijający się operator logistyczny. 

 Siedzibą główną firmy jest Warszawa – biuro zajmujące się: 

- zarządzaniem działaniami spółki 

- kwestiami handlowymi 

- operacjami dotyczącymi spedycji lotniczej 

- operacjami dotyczącymi spedycji drogowej. 

  Oddział Spółki w Gdyni na co dzień wykonuje swoją pracę w zakresie: 

- spedycji morskiej 

- spedycji kolejowej ( w tym na „nowym jedwabnym szlaku” ) 

- obsługi portowej 

- obsługi magazynowej 

- obsługi celnej i ubezpieczeniowej 

- dystrybucji 

- project cargo  

Jesteśmy członkiem wielu prestiżowych sieci agencyjnych. Dzięki rozbudowanej sieci biur 

sprawdzonych i rzetelnych partnerów oferujemy globalne rozwiązania transportowe  

i logistyczne zabezpieczając tym samym każdą, nawet najmniejszą część łańcucha dostaw 

praktycznie do i z każdego miejsca na świecie. 

www.pfc24.pl 

http://www.pfc24.pl/
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USŁUGI PAKOWANIA PRZEMYSŁOWEGO 

RELOPACK SOLUTIONS SP. Z O.O. SP.K 

RELOPACK SOLUTIONS SP. Z O.O. SP.K. specjalizuje się w pakowaniu przemysłowym.  

Firma oferuje pakowanie eksportowe, które wykonuje w dowolnym miejscu wyznaczonym 

przez Klienta lub w jednej z 5 lokalizacji firmy. Zgodnie z uznanymi na całym świecie 

standardami RELOPACK pakuje m.in.: maszyny i urządzenia przemysłowe, całe linie 

technologiczne, szafy sterownicze, konstrukcje stalowe, wielkogabarytowe zbiorniki, prasy 

hydrauliczne, turbiny, elementy dźwigów lub elektrowni wiatrowych, łodzie i pojazdy, 

ładunki ponadnormatywne i inne towary. 

RELOPACK SOLUTIONS SP. Z O.O. SP.K. ma w swojej ofercie również produkty opakowaniowe 

– firma oferuje najwyższej jakości środki antykorozyjne, pochłaniacze wilgoci, folie  

oraz opakowania drewniane. W asortymencie firmy RELOPACK znajdą Państwo wszelkie 

materiały, akcesoria oraz narzędzia do pakowania eksportowego Towary pakowane  

w produkty firmy RELOPACK wysyłane są do portów morskich i lotniczych na wszystkich 

kontynentach. Znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu i handlu. 

  

 

www.relopack.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.relopack.com/
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PRODUCENT TOWAROWEGO TABORU KOLEJOWEGO 

REWAG to profesjonalny producent towarowego taboru kolejowego z zakładem na Śląsku, 

 w Myszkowie. 

REWAG jest zintegrowanym dostawcą usług w zakresie projektowania, produkcji, serwisu 

oraz leasingu intermodalnych wagonów towarowych, które oprócz zaawansowanych 

właściwości technicznych i ekonomicznych, po raz pierwszy umożliwiają realizację połączeń 

transportu kolejowego na oczekiwanym od dawna poziomie. 

REWAG jest twórcą rodziny innowacyjnych wagonów EQUOS. 

Nowa generacja taboru kolejowego umożliwia prosty i wygodny transport różnego typu 

pojazdów, takich jak naczep TIR, ciągniki, przyczepy, kontenery i cysterny. Wagony EQUOS  

z obrotową platformą niskopodłogową umożliwiają załadunek i rozładunek naczep 

praktycznie na każdym utwardzonym terenie bez potrzeby używania terminali 

intermodalnych. EQUOS to innowacyjne, jedyne takie na świecie rozwiązanie, które może 

zrewolucjonizować rynek transportu kolejowego. 

Rodzina EQUS to sześć typów wagonu intermodalnego WI: 

1. Wagon WI 40 – podstawowy, z dwoma wózkami jezdnymi, o prędkości transportowej 

120 km/h; 

2. Wagon WI 80 – przedłużany, z trzema wózkami jezdnymi, o prędkości transportowej 

120 km/h; 

3. Wagon WI 40 S – wersja podstawowa, zmodyfikowana do transportu pojazdów 

specjalnych i ponadnormatywnych; 

4. Wagon WI 40 I – wersja podstawowa, zmodyfikowana do prędkości transportowej 

pow. 120 km/h; 

5. Wagon WI 80 I – wersja przedłużona, zmodyfikowana do prędkości transportowej  

po. 120 km/h; 

6. Wagon WI 40 S I – wersja przeznaczona do transportu pojazdów specjalnych  

i ponadnormatywnych, zmodyfikowana do prędkości transportowej pow. 120 km/h. 

www.rewag.com.pl 

http://www.rewag.com.pl/
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PRZECHOWYWANIE PROUKTÓW SPOŻYWCZYCH, MAGAZYNOWANIE W WARUNKACH 

CHŁODNICZYCH 

WML FOODS Sp. z o.o. 

Priorytetem WML FOODS jest dostarczanie polskich produktów na rynek Europy Zachodniej 

oraz produktów zagranicznych na rynek polski. Firma posiada nowoczesny park maszynowy 

wraz z wykwalifikowaną kadrą. Dodatkowo WML FOODS zajmuje się wynajmem powierzchni 

magazynowych z obsługą logistyczną oraz przepakowywaniem i konfekcją produktów 

spożywczych.  

Zakład produkcyjno-magazynowy znajduje się w Regnowie, w powiecie rawskim. Zakład 

produkcyjny o powierzchni 19.800 m2 posiada 52 chłodnie (po 120 m2 poszczególne 

komory), 5000 miejsc paletowych, automatyczny magazyn wysokiego składowania,  

17 wózków widłowych różnego typu, 9 hydraulicznych doków załadunkowo-rozładunkowych 

oraz 50 000 m2 placu manewrowego wokół zakładu. Zakład posiada certyfikat IFS.  

WML FOODS specjalizuje się w: 

• Przechowywaniu produktów spożywczych; 

• Magazynowaniu w warunkach chłodniczych; 

• Pakowaniu i konfekcji; 

• Logistyce; 

• Sprzedaży materiałów opakowaniowych i opakowań; 

• Przechowywaniu warzyw i owoców. 

 

https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/wml-foods/ 

https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/wml-foods/
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USŁUGI SPEDYCYJNE 

Xspedycja Sp. z o.o. 

Firma Xspedycja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą spedycyjną 

specjalizującą się głównie w transporcie międzynarodowym. Naszym kluczowym obszarem 

działania są kierunki: Białoruś, Ukraina, Rosja, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Gruzja, 

Mołdawia, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan. Dysponujemy zróżnicowanym taborem,  

co ułatwia nam dopasować się do potrzeb klienta i doświadczenie , które gwarantuje sukces 

powodzenia podjętego zadania. 

NASZA OFERTA 

• transport międzynarodowy, kierunki Białoruś, Ukraina, Rosja, Azerbejdżan, 

Kazachstan, Uzbekistan, Gruzja, Mołdawia, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan jako 

główny obszar naszego działania 

  

• organizacja przewozów całopojazdowych i drobnicowych, 

  

• ciągniki siodłowe z naczepami typu firanka, plandeka i chłodnia, 

  

• samochody dostawcze do 5t i busy, 

  

• kompleksowa obsługa spedycyjna (urzędy celne, gwarancje, ubezpieczenia towaru), 

  

• współpraca z rzetelnymi i doświadczonymi kierowcami, 

  

• transport ładunków o wysokiej i bardzo wysokiej wartości (możliwości konwoju  

lub doubezpieczenia), 

www.xspedycja-polska.pl 

http://www.xspedycja-polska.pl/
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DYSTRYBUCJA SPRZĘTU IT, RTV/AGD, GSM 

ACTION S.A. 

ACTION S.A. funkcjonuje na rynku od 1991 roku. Dzięki długofalowej strategii biznesowej, 

zapewniającej stabilny rozwój, to obecnie jeden z największych graczy na rynku dystrybucji 

sprzętu IT, RTV/AGD oraz GSM zarówno w Polsce, jak i Europie. W swojej ofercie ACTION 

posiada również wysokiej jakości produkty sygnowane markami własnymi: Actina  

(m.in. komputery stacjonarne, serwery), ActiveJet (m.in. zasilacze, materiały eksploatacyjne, 

alternatywne źródła energii – LED) oraz Actis (ekonomiczne materiały eksploatacyjne).  

Od 2006 roku spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, 

 a jej debiut został uznany przez Gazetę Giełdy „Parkiet” za najlepszy w tamtym roku. 

ACTION posiada silną pozycję na wszystkich ustabilizowanych rynkach świata i zdobywa 

czołowe pozycje w nowych branżach. Jest właścicielem działającej od 2013 r. niemieckiej 

spółki zależnej ACTION Europe oraz spółki ACTION Games Lab, produkującej gry  

na urządzenia mobilne. ACTION jest także głównym udziałowcem firmy e-commerce Lapado, 

zajmującej się dystrybucją sprzętu komputerowego.  

Obecnie, oprócz swej podstawowej działalności, ACTION zajmuje się także dystrybucją 

artykułów dziecięcych, sprzętu biurowego, materiałów eksploatacyjnych oraz sprzedażą  

i eksportem polskiej żywności na rynek chiński. Spółka posiada jedno z najnowocześniejszych 

centrów logistycznych w Polsce. Unikalne technologie magazynowe w zakresie w pełni 

zautomatyzowanego procesu zatowarowania magazynu dystrybucyjnego zintegrowanego  

z autorskim systemem Warehouse Management System, systemem ERP oraz B2B pozwoliły 

stworzyć wydajny system logistyczny. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, będącym 

podstawą globalnego biznesu, magazyn ACTION realizuje usługi dystrybucyjne na poziomie 

100 tys. paczek dziennie, które docierają w ciągu 24h do klientów z Polski oraz w ciągu  

48h do klientów z najodleglejszych zakątków świata. Na mapie eksportowej spółki znajdują 

się 44 kraje, w tym m.in. cała Europa, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Hong Kong, Chiny, 

Singapur, Izrael, Nigeria, Panama, USA, Turcja i Rosja, do których spółka wysyła aż ponad  

60 grup produktowych. 

www.action.pl 

 

http://www.action.pl/
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DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ DLA BRANŻY IT I TELEKOMUNIKACYJNEJ 

BKT Elektronik Sp. z o.o. 

BKT Elektronik jest producentem i dostawcą kompleksowych rozwiązań na rzecz branży 

teleinformatycznej i telekomunikacyjnej. 

Oferujemy systemy szaf i okablowania przeznaczone do budowy infrastruktury 

teletechnicznej i telekomunikacyjnej. 

Projektujemy i dostarczamy rozwiązania w technologiach miedzianej i światłowodowej, 

będące podstawą działania podsystemów: transmisji danych, kontroli dostępu, ITS, BMS, 

monitoringu wizyjnego, transmisji głosu oraz automatyki. 

Produkujemy i dostarczamy szafy serwerowe wraz z wyposażeniem i zabudową, w tym listwy 

zasilające zarządzalne z monitoringiem warunków środowiskowych, kontrolę dostępu  

i monitoring warstwy fizycznej. 

Produkujemy i dostarczamy pełną infrastrukturę sieci szerokopasmowych oraz dla rozwiązań 

Smart City i Smart Home. 

Będąc liderem polskiego rynku w obszarze okablowania strukturalnego, bierzemy udział  

w realizacji największych projektów związanych z budową pasywnej infrastruktury sieć   

oraz w przypadku rozwiązań światłowodowych - sieci szerokopasmowych. 

Nasze systemy pracują w hotelach, szpitalach, bankach, biurowcach, uniwersytetach, 

obiektach wojskowych, urzędach, centrach obliczeniowych, zakładach produkcyjnych  

oraz na  największych stadionach sportowych w Polsce. Uczestniczymy w inwestycjach 

związanych z budową i modernizacją najważniejszych portów lotniczych, dworców  

oraz węzłów kolejowych. 

BKT Elektronik specjalizuje się również w konstruowaniu, wytwarzaniu i wyposażaniu szaf 

sterowniczych, montażu zespołów elektro i opto-technicznych oraz konfekcji kabli i wiązek 

kablowych w technologii miedziano-światłowodowej. 

www.bkte.pl 

http://www.bkte.pl/
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PRODUCENT BEZZAŁOGOWCH STATKÓW POWIETRZNYCH 

CERVI ROBOTICS Sp. z o.o. 

Cervi Robotics  Sp. z o. o. działa na rynku od 2015 roku, a głównym celem działalności spółki 

jest realizacja projektów R&D, prototypowanie urządzeń dla sektora Industry  

4.0 oraz tworzenie technologii w obszarze Internetu Rzeczy (IoT). Cervi Robotics znajduje  

się na liście top 10 firm działających w obszarze bezzałogowych statków powietrznych  

oraz top 30 najlepszych startupach na całym świecie według rankingu InfoShare.  

Założeniem firmy jest tworzenie innowacyjnych projektów z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii. Przykładem takiego produktu wykorzystującego obszar IoT jest Dronhub 

Innovations - autonomiczna stacja dokująca dla dronów przemysłowych. Projekt powstał  

we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną, a jego głównym celem jest osiągnięcie 

pełnej autonomii przy serwisowaniu dronów. 

Główne specjalności Cervi Robotics to automatyka i robotyka, bezzałogowe statki latające, 

mechanika i budowa maszyn, uczenie maszynowe, przygotowanie do masowej produkcji 

oraz algorytmy do autonomicznego poruszania się robotów. Cervi Robotics, jako spółka 

holdingowa, w swoim portfolio posiada również takie projekty jak RoboSoccer czy Airvein. 

RoboSoccer to pierwsze na świecie piłkarzyki wykorzystujące roboty do gry w piłkę nożną. 

Produkt jest odpowiedzią na technologiczne trendy, które panują obecnie  w branży gier.  

W skład całego zestawu wchodzą roboty, składane boisko, interaktywne bramki, gamepady 

oraz dedykowana aplikacja. 

Airvein to projekt wykorzystujący drony do transportu próbek krwi oraz leków  

o podwyższonym priorytecie. Inicjatywa powstała na potrzeby zwiększenia niezawodności  

i czasu pilnych dostaw medycznych. To ogromny krok naprzód w kwestii ratowania ludzkiego 

życia. Airvein to świetna alternatywa dla karetek, które nierzadko tracą cenne minuty  

na ratowanie życia ze względu na zakorkowane miasta. 

 Spółka Cervi Robotics do tej pory współpracowała z Europejską Agencją kosmiczną, 

Deutsche Telekom, największą spółką węglową w Polsce, MobiledgeX oraz spółką 

państwową Orlen. 

www.cervirobotics.com 

http://www.cervirobotics.com/
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WYDAWCA I DEVELOPER GIER INDIE 

QUBICGAMES S.A. 

QubicGames SA to wydawca i developer niezależnych gier Premium z ponad 15-letnim 

doświadczeniem. Spółka specjalizuje się w tworzeniu, portowaniu i wydawaniu gier  

na platformę Nintendo Switch. 

 Jest skutecznym i globalnym wydawcą, który współpracuje z developerami z ponad 20 

krajów. W swoim portfolio wydawniczym ma ponad czterdzieści gier wydanych  

na platformach Nintendo, z ponad  10 000 000 pobrań na całym Świecie. 

Najważniejsze projekty wydane na konsoli Nintendo Switch przez QubicGames to: 

Robonauts, Astro Bears Party, Geki Yaba Runner, Coloring Book i Puzzle Book – projekty 

własne Spółki 

Mana Spark, Blazing Beaks, Warlocks 2: God Slayers, Akane, One Strike, Not Not –

 a brain buster – projekty wydane przez QubicGames 

Od września 2016 roku akcje QubicGames są notowane na rynku NewConnect, 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 

  

 

 

www.qubicgames.com 

 

 

 

 

 

http://www.qubicgames.com/
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PRODUCENT INNOWACYJNEGO TABORU KOLEJOWEGO 

REWAG to profesjonalny producent towarowego taboru kolejowego z zakładem na Śląsku,  

w Myszkowie. 

REWAG jest zintegrowanym dostawcą usług w zakresie projektowania, produkcji, serwisu 

oraz leasingu intermodalnych wagonów towarowych, które oprócz zaawansowanych 

właściwości technicznych i ekonomicznych, po raz pierwszy umożliwiają realizację połączeń 

transportu kolejowego na oczekiwanym od dawna poziomie. 

REWAG jest twórcą rodziny innowacyjnych wagonów EQUOS. 

Nowa generacja taboru kolejowego umożliwia prosty i wygodny transport różnego typu 

pojazdów, takich jak naczep TIR, ciągniki, przyczepy, kontenery i cysterny. Wagony EQUOS  

z obrotową platformą niskopodłogową umożliwiają załadunek i rozładunek naczep 

praktycznie na każdym utwardzonym terenie bez potrzeby używania terminali 

intermodalnych. EQUOS to innowacyjne, jedyne takie na świecie rozwiązanie, które może 

zrewolucjonizować rynek transportu kolejowego. 

Rodzina EQUS to sześć typów wagonu intermodalnego WI: 

1. Wagon WI 40 – podstawowy, z dwoma wózkami jezdnymi, o prędkości transportowej 

120 km/h; 

2. Wagon WI 80 – przedłużany, z trzema wózkami jezdnymi, o prędkości transportowej 

120 km/h; 

3. Wagon WI 40 S – wersja podstawowa, zmodyfikowana do transportu pojazdów 

specjalnych i ponadnormatywnych; 

4. Wagon WI 40 I – wersja podstawowa, zmodyfikowana do prędkości transportowej 

pow. 120 km/h; 

5. Wagon WI 80 I – wersja przedłużona, zmodyfikowana do prędkości transportowej  

po. 120 km/h; 

6. Wagon WI 40 S I – wersja przeznaczona do transportu pojazdów specjalnych  

i ponadnormatywnych, zmodyfikowana do prędkości transportowej pow. 120 km/h. 

www.rewag.com.pl 

http://www.rewag.com.pl/
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PRODUCENT APLIKACJI MOBILNYCH I OPROGRAMOWANIA DLA BIZNESU 

REVEO Sp. z o.o. 

REVEO działa w branży IT. Specjalizujemy się w tworzeniu aplikacji mobilnych  

oraz oprogramowania dla biznesu. Ciągle poszukujemy nowych pomysłów i rozwiązań 

posługując się takimi technologiami jak Xamarin, Asp.net, Umbraco czy Nopcommerce. 

Rozwijamy i doskonalimy nasze umiejętności, aby tworzyć rozwiązania wyjątkowej jakości. 

Specjalizujemy się w następujących rozwiązaniach: 

• DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA WSPIERAJĄCE FIRMY. 

Na podstawie oczekiwań klienta tworzymy aplikacje oraz programy będące kołem 

zamachowym w dalszym rozwoju jego firmy. Rozwiązania te wydobywają potencjał tkwiący 

w każdej firmie i pozwalają efektywnie sprzedawać, wytwarzać czy też zarządzać zasobami. 

Automatyzujemy każdą pracę na podstawie analizy biznesowej i zgodnie z dyspozycją 

klienta.  

• SYSTEMY ZARZĄDZANIA. 

System ERP - planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Porządkuje i integruje wszystkie 

obszary funkcjonowania firmy, wspomaga zarządzanie zasobami i maksymalizuje 

efektywność. Planowanie to może obejmować wszystkie lub część szczebli zarządzania, 

ułatwia optymalizację zachodzących w przedsiębiorstwie procesów. 

System CRM – system, który automatyzuje i wspomaga relacje klient-organizacja w zakresie 

pozyskania oraz obsługi klienta. System gromadzi i udostępnia informacje o produktach  

i klientach, a także analizuje ich zachowania. Wszystkie działy firmy mogą skorzystać  

z systemu. Dostosowujemy lub tworzymy systemy ERP i CRM pozwalające w łatwy oraz 

przejrzysty sposób monitorować i kierować firmą! 

• APLIKACJE MOBILNE. 

www.reveo.pl 

http://www.reveo.pl/
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PRODUCENT BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH 

SPECTRE SOLUTIONS Sp. z o.o. 

Zespół Spectre Solutions tworzą konstruktorzy, specjaliści i managerowie o długim stażu 

aktywności na rynku, którzy mają za sobą doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu 

projektów mających na celu tworzenie innowacyjnych produktów z zakresu informatyki, 

automatyki i robotyki. Swoje doświadczenie zdobywali zarówno na rynku polskim  

jak i na rynkach zagranicznych.   

Obecnie firma kończy pracę nad nowym produktem. Przedmiotem projektu  

jest opracowanie i stworzenie bezzałogowego statku powietrznego, (tzw. drona)  

w dwóch wersjach różniących się rodzajem napędu i zasięgu, które służyć mogą jako środek 

do transportu ładunku o masie do 5 kg lub jako statek powietrzny przeznaczony do celów 

patrolowych lub dokonywania pomiarów z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury 

umieszczanej w statku powietrznym w miejsce ładunku. 

Będzie to rozwiązanie uniwersalne mogące być wykorzystywane w wielu dziedzinach 

gospodarki (np. rolnictwo, leśnictwo, geodezja, energetyka, ochrona środowiska, 

ratownictwo medyczne) oraz przez różnego rodzaju służby, wojsko i instytucje. 

  

www.spectre.solutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spectre.solutions/
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PRODUCENT BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH 

uAvionics Technologies Sp. z o.o. 

UAVIONICS to producent bezzałogowych statków powietrznych. 

Nasza oferta dzieli się na trzy główne grupy: 

• wielowiernikowe bezzałogowe platformy poniżej 7kg, 

• bezzałogowe samoloty poniżej 25kg oraz osprzęt do dronów taki jak autopilot, 

• system redundancji czy stacja naziemna. 

 

Produkowane przez nas platformy mogą posłużyć do inspekcji, monitorowania, nadzoru  

i nagrywania z powietrza przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Znajdą 

zastosowania cywilne oraz wojskowe. 

Usługi UAV: 

Oprócz produkcji samolotów bezzałogowych świadczymy również usługi oblotów - inspekcji 

termowizyjnych oraz wizualnych. Nasza flota wyposażona w odpowiednie czujniki ułatwia 

wykonywanie zadań w wielu sektorach. 

Co oferujemy: 

 

1. Przeprowadzamy w pełni bezpieczne i profesjonalne misje w porozumieniu  

z organami zarządzającymi przestrzenią powietrzną na danym terenie. 

2. Przygotowujemy bogaty materiał fotograficzny, przeprowadzamy obróbkę 

uzyskanych zdjęć oraz przygotowujemy raport końcowy, podsumowujący całe 

zadanie.  

 

www.uavionics.com.pl 

 

http://www.uavionics.com.pl/
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PRODUCENT OPROGRAMOWANIA I DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH USŁUG IT 

WASKO S.A. 

Od ponad 25 lat dostarczamy swoje rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw, 

głównie z sektora paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego, finansowego ochrony 

zdrowia, nauki i szkolnictwa wyższego, a także dla administracji rządowej i samorządowej. 

Zajmujemy się projektowaniem i wytwarzaniem oprogramowania oraz realizujemy 

kompleksowe usługi w zakresie wdrażania, utrzymania i eksploatacji systemów 

informatycznych. 

Spółka giełdowa 

Po połączeniu w 2006 roku ze spółką akcyjną Hoga.pl S.A. – pierwszym portalem 

internetowym notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – staliśmy  

się spółką giełdową, której kapitalizacja wynosi 300 mln zł. 

Stabilność 

Jako autoryzowany partner największych światowych producentów sprzętu komputerowego  

i telekomunikacyjnego oraz oprogramowania, dostarczamy naszym klientom rozwiązania 

wykorzystujące stabilne i nowoczesne technologie informatyczne. Jesteśmy jednym  

z wiodących krajowych dostawców specjalistycznych usług serwisowych. 

Kompleksowe usługi 

Zajmujemy się projektowaniem i wytwarzaniem oprogramowania oraz realizujemy 

kompleksowe usługi w zakresie wdrażania, utrzymania i eksploatacji systemów 

informatycznych. 

Projekty 

Nasza działalność obejmuje projektowanie systemów automatyki przemysłowej oraz montaż 

aparatury kontrolno-pomiarowej i teletransmisyjnej. Realizujemy usługi w zakresie ekspertyz 

oraz raportów z dziedziny inżynierii środowiska. 

 

www.wasko.pl 

http://www.wasko.pl/
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DYSTRYBUCJA SPRZĘTU IT, RTV/AGD, GSM 

ACTION S.A. 

ACTION S.A. funkcjonuje na rynku od 1991 roku. Dzięki długofalowej strategii biznesowej, 

zapewniającej stabilny rozwój, to obecnie jeden z największych graczy na rynku dystrybucji 

sprzętu IT, RTV/AGD oraz GSM zarówno w Polsce, jak i Europie. W swojej ofercie ACTION 

posiada również wysokiej jakości produkty sygnowane markami własnymi: Actina  

(m.in. komputery stacjonarne, serwery), ActiveJet (m.in. zasilacze, materiały eksploatacyjne, 

alternatywne źródła energii – LED) oraz Actis (ekonomiczne materiały eksploatacyjne).  

Od 2006 roku spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, 

 a jej debiut został uznany przez Gazetę Giełdy „Parkiet” za najlepszy w tamtym roku. 

ACTION posiada silną pozycję na wszystkich ustabilizowanych rynkach świata i zdobywa 

czołowe pozycje w nowych branżach. Jest właścicielem działającej od 2013 r. niemieckiej 

spółki zależnej ACTION Europe oraz spółki ACTION Games Lab, produkującej gry  

na urządzenia mobilne. ACTION jest także głównym udziałowcem firmy e-commerce Lapado, 

zajmującej się dystrybucją sprzętu komputerowego.  

Obecnie, oprócz swej podstawowej działalności, ACTION zajmuje się także dystrybucją 

artykułów dziecięcych, sprzętu biurowego, materiałów eksploatacyjnych oraz sprzedażą  

i eksportem polskiej żywności na rynek chiński. Spółka posiada jedno z najnowocześniejszych 

centrów logistycznych w Polsce. Unikalne technologie magazynowe w zakresie w pełni 

zautomatyzowanego procesu zatowarowania magazynu dystrybucyjnego zintegrowanego  

z autorskim systemem Warehouse Management System, systemem ERP oraz B2B pozwoliły 

stworzyć wydajny system logistyczny. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, będącym 

podstawą globalnego biznesu, magazyn ACTION realizuje usługi dystrybucyjne na poziomie 

100 tys. paczek dziennie, które docierają w ciągu 24h do klientów z Polski oraz w ciągu  

48h do klientów z najodleglejszych zakątków świata. Na mapie eksportowej spółki znajdują 

się 44 kraje, w tym m.in. cała Europa, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Hong Kong, Chiny, 

Singapur, Izrael, Nigeria, Panama, USA, Turcja i Rosja, do których spółka wysyła aż ponad  

60 grup produktowych. 

www.action.pl 

http://www.action.pl/
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NATURALNE PRODUKTY NA BAZIE KONOPI 

SEFIR POLSKA SP. Z O.O – właściciel marki ALBA HEMP 

Alba Hemp to w 100% naturalne produkty na bazie konopi Cannabis Sativa L, zawierające 

pełne spektrum kannabinoidów, takich jak CBD, CBDa, CBG, CBN, chlorofil, terpeny i inne 

składniki aktywne. 

Alba Hemp to w 100% naturalne produkty CBD na bazie konopi Cannabis Sativa L,  

które uprawiamy pod pełnym nadzorem na polach zachodniej Polski. 

W naszym portfolio nie znajdziesz syntetycznych czy odseparowanych laboratoryjnie 

sztucznych substancji. Nowoczesne metody produkcji takie jak ekstrakcja nadkrytycznym 

CO2 pozwalają uzyskiwać wysokiej jakości czyste ekstrakty roślinne.  

Konopie przemysłowe to w pełni legalne, bezpieczne w uprawie i konsumpcji rośliny.  

W Europie i na świecie są znane od kilku stuleci. Dziś znowu stają się popularne w USA, 

Kanadzie, Chinach czy Europie.  

Konopie przemysłowe często mylone są z konopiami indyjskimi w porównaniu z którymi 

zawierają jedynie do 0.2% kannabinoidu THC. Występujący w konopiach przemysłowych 

kannabidiol CBD jest związkiem, który nie ma działania psychotycznego. Uprawa  

i wykorzystanie konopi przemysłowych jest w pełni legalne. 

 

www.alba-hemp.com 

 

 

 

 

http://www.alba-hemp.com/
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PRODUCENT UBRAŃ I AKCESORIÓW Z WEŁNY 

ALWERO to polska marka ubrań i akcesoriów z wełny. Działamy w Polsce już od 1999 roku,  

a nasze produkty cieszą się rosnącą popularnością. Stawiamy na wysokiej jakości wyroby  

z wełny, które podbijają serca naszych klientów. Nasze ubrania są w pełni organiczne  

i proekologiczne, doskonale sprawdzą się również dla osób cierpiących na alergie. Postaw  

na wełnę razem z ALWERO! 

POLSKI PRODUCENT ODZIEŻY I AKCESORIÓW WEŁNIANYCH 

Historia Alwero rozpoczęła się w 1999 roku i przez lata naszej działalności nabywaliśmy 

doświadczeń w zakresie znajomości wełny. Nieustanie kieruje nami pragnienie, aby zapewnić 

ludziom możliwość poznania dobrodziejstw jakie niesie ze sobą wełna. Jesteśmy marką 

natury, naturalnych produktów dla ludzi żyjących w rytmie natury. Natura to motyw 

przewodni naszej pracy. Naturalne surowce, pozwalają na powrót do lat ubiegłych,  

gdy nie byliśmy ubierani w akryl i poliester. Dlatego nasze kolekcje tworzą wełna, len  

i bawełna. Jesteśmy polską, rodzinną firmą! Nasz zakład produkcyjny również znajduje  

się w Polsce! Obecnie zatrudniamy ok. 100 osób i liczba ta, stale rośnie. 

 Oferujemy w 100% PRODUKTY WEŁNIANE: 

• ODZIEŻ WEŁNIANA Kamizelki, kurtki, płaszcze, bluzy, spodnie, poncza, kardigany 

• PANTOFLE WEŁNIANE Pantofle dla dzieci, kobiet mężczyzn 

• DLA DZIECI Kamizelki, bluzy, płaszcze, pelerynki, kombinezony 

• POŚCIELE WEŁNIANE Kołdry, prześcieradła, poduszki, koce, zagłówki, podpory karku 

• RĘKAWICZKI & CZAPKI Ocieplacze dłoni 

• CIEPŁY DOM Maskotki, skarpety, ocieplacze stóp, poduszki na siedzisko, maty  

do ćwiczeń, legowiska dla zwierząt 

• WYROBY MEDYCZNE Pasy elastyczne, nałokietniki elastyczne, stopki elastyczne, 

skarpety elastyczne, podkolanówki elastyczne, ocieplacze 

www.alwero-wool.com 

http://www.alwero-wool.com/
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CENTRUM HANDLOWE 

Centrum Handlowe ASG  

Centrum Handlowe ASG znajduje się przy ulicy Nadrzecznej w Wólce Kosowskiej, gminie 

Lesznowola, 20 km od Centrum Warszawy, tuż przy Alei Krakowskiej stanowiącej odcinek 

trasy Warszawa-Kraków. Centrum Handlowe ASG, w skład którego wchodzą 3 Hale,  

jest nowoczesnym obiektem składającym się z części wystawienniczej, części handlowej  

oraz ponad 400 sklepów hurtowych wraz z funkcjonalnymi magazynami, a także dużego 

wygodnego parkingu. Zbudowane według standardów EU, wyposażone w nowoczesne 

urządzenia: centralną klimatyzację, Internet, monitoring – kamery przemysłowe. Centrum 

posiada również kompleksowy system usług: bank, kantor, biuro księgowości  

i doradztwa prawnego, firma transportowa, biuro podróży, kawiarnia internetowa, specjalna 

sala dla gości. W Centrum można skosztować wspaniałej kuchni orientalnej – zwłaszcza dań 

wietnamskich  

i chińskich. 

 

 

www.asg-pl.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.asg-pl.com/
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PRODUCENT SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH 

AWENTA E.W.A. Chomka Spółka Jawna 

Awenta jest polskim producentem systemów wentylacyjnych obecnym na polskim rynku  

od 1989 roku. Dzięki rozbudowanemu parkowi maszynowemu oraz stale unowocześnianym 

technologiom, Awenta jest dziś rozpoznawalna dzięki najwyższej jakości swoich produktów 

dostępnych zarówno w Polsce, jak i za granicą.  

W ciągu ponad 25 lat obecności na rynkach, Awenta stała się czołowym europejskim 

producentem elementów systemów wentylacyjnych. Jest obecna w kilkudziesięciu 

Państwach na trzech kontynentach. Jej produkty obecne są m.in.: w Wielkiej Brytanii, 

Holandii, Belgii, Rosji, Estonii, Kazachstanie, Mołdawii, Rumunii, Bułgarii i Czechach  

oraz na Słowacji, Białorusi, Litwie, Łotwie i Ukrainie. 

Do jej klientów należą takie firmy jak Leroy Merlin, Bricoman czy Grupa PSB. 

 

 

www.awenta.pl 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.awenta.pl/
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HANDEL SUROWCAMI I PRODUKTAMI CHEMICZNYMI DLA PRZEMYSŁU 

Chem International 

Zajmujemy się kontraktowymi oraz spotowymi zakupami cysternowych ilości surowców, 

półproduktów i produktów chemicznych dla różnych gałęzi przemysłu, m.in. chemicznego, 

motoryzacyjnego, farbiarskiego. Chem International jest członkiem Polskiej Izby Przemysłu 

Chemicznego (PIPC) oraz międzynarodowych organizacji petrochemicznych: The European 

Petrochemical Association (EPCA) i Gulf Petrochemicals and Chemicals Association (GPCA). 

25 letnie doświadczenie w handlu międzynarodowym oraz wiedza merytoryczna pozwala 

nam współpracować z czołowymi, uznanymi partnerami europejskimi i światowymi. 

Najważniejsze kryteria, którymi kierujemy się podejmując decyzje o współpracy to jakość 

oferowanych produktów i usług. 

 Największą wartością są ludzie. Dlatego wierzymy iż kompetentny i prężnie działający zespół 

to jeden z głównych elementów sukcesu przedsiębiorstwa. Naszą wiedzę i doświadczenia 

wymieniamy  

z wiodącymi producentami i dystrybutorami na świecie. Strategię rozwoju naszej marki 

budujemy na trwałej współpracy z partnerami biznesowymi, wyznając i stosując zasady „win-

win” i „fair play”. 

 

 

www.chempoland.com 

 

 

 

http://www.chempoland.com/
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EKSPORTER ŚWIEŻEGO RUNA LEŚNEGO I MROŻONYCH OWOCÓW I WARZYW 

PHU DANEX Sp. z o.o. Sp. k. 

Fundamenty firmy Danex sięgają do roku 1995 i terenów Puszczy Noteckiej. Jesteśmy firmą 

rodzinną, która od 25 lat zaopatruje światowe rynki w surowce dzikorosnące i uprawne. 

Od ponad dwóch dekad nasze produkty dostępne są na rynkach światowych, w tym 

we wszystkich krajach Europy, a ich jakość i system funkcjonowania zakładu potwierdza 

prestiżowy certyfikat Det Norske Vertias. 

Danex jest jedynym przedsiębiorstwem na świecie posiadającym rozwiniętą sieć zakupu 

ekologicznych surowców pochodzenia leśnego. Rozwinęliśmy autorski system lokalnych 

punktów zbioru w miejscach, w których runo leśne występuje naturalnie. Pełna identyfikacja 

pochodzenia pozyskanych surowców potwierdzona jest certyfikatem LCC. 

Od początku naszej działalności dostarczamy jakościowe produkty spożywcze, spełniające 

wymagania naszych odbiorców. Posiadamy własny rozbudowany system transportu, 

a współpracaz renomowanymi partnerami handlowymi umożliwia nam świadczenie 

dodatkowych usług m.in: 

• pakowanie 

• private labeling 

• składowanie 

• dostawy just-in-time 

• porady-jakościowe 

Naszym flagowcem są produkty mrożone, a w sezonie skupiamy się na eksporcie świeżego 

runa leśnego oraz ekologicznych warzyw i owoców na rynki europejskie. Nasze portfolio 

to produkty: mrożone, świeże, sterylizowane/pasteryzowane, solone i suszone. 

www.danex.pl 

 

http://www.danex.pl/
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DOSTAWCA MROŻONYCH PRODUKTÓW RYBNYCH 

ESPERSEN POLAND Sp. z o.o. 

Duńska firma A. Espersen A/S jest jednym z wiodących dostawców mrożonych produktów 

rybnych dla największych europejskich sieci handlowych. Specjalizuje się w produkcji filetów, 

mrożonych bloków rybnych, ryb panierowanych, porcji specjalnych, porcji z ciastem 

francuskim oraz dań gotowych. Posiada zakłady produkcyjne m.in. w Polsce, Danii, Rosji  

na Litwie i w Wietnamie.                                       

W Koszalinie Espersen pojawił się już na początku lat 90-tych, kiedy powstała pierwsza 

fabryka Grupy w Polsce.                                             

W ciągu 25 lat działalności w Koszalinie, Espersen znacznie zwiększył jej zakres,  

dziś funkcjonują tu trzy podmioty związane z Grupą. Ostatnim nabytkiem Espersen jest 

koszaliński zakład dotychczas działający pod szyldem Royal Greenland, który w drodze 

umowy pomiędzy tymi dwoma znaczącymi graczami w branży przetwórstwa ryb i owoców 

morza, znalazł się w 2017 roku w strukturach Grupy Espersen. Przejęcie tego zakładu jest 

ważnym kamieniem milowym na drodze rozwoju Espersen, będzie on miał znaczący wpływ 

na działalność Grupy w najbliższych latach.                                                   

W 2018 roku, wszystkie trzy koszalińskie zakłady związane z Grupą Espersen opuściło  

45 tysięcy ton produktów, obroty wyniosły ponad 800 milionów złotych. 

 

www.espersen.com 

 

 

http://www.espersen.com/
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EKSPORT WARZYW I OWOCÓW 

PPH EWA BIS Sp. z o.o. 

Ewa-Bis należy do Ewa-Bis Group działającej w kilku gałęziach biznesu i posiadającej ponad 

30 lat doświadczenia na rynkach międzynarodowych. 

Najważniejszym kierunkiem działalności jest eksport świeżych i przetworzonych warzyw  

i owoców. 

W ofercie firmy można również znaleźć soki NFC, koncentraty, produkty FMCG (także piwo 

 i cydr) i wyjątkowe przekąski „Supernatural Snakcs”. 

Zapewniamy zarówno produkty konwencjonalne jak i ekologiczne, do klienta detalicznego  

i przemysłu. 

Sprzedajemy nasze produkty do państw członkowskich UE, Afryki, Azji i Ameryki Północnej 

– obecnie ponad 40 państw. 

Współpracujemy z sieciami handlowymi, dystrybucyjnymi, przetwórcami i hurtowniami. 

Zapewniamy stabilne usługi dostaw, konkurencyjne ceny oraz najwyższej jakości produkty 

pochodzące prosto od producentów 

  

www.ewabis.com.pl 

 

 

 

http://www.ewabis.com.pl/
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TRADER GAZÓW PŁYNNYCH I PRODUKCJI CHEMICZNO-NAFTOWEJ 

GASBERRY Sp. z o.o. 

GASBERRY Sp. z o.o. jest traderem w sferze sprzedaży hurtowej gazów płynnych i produkcji 

chemiczno-naftowej na teranie Polski i Unii Europejskiej. Od 2012 roku aktywnie i pomyślnie 

rozwijamy się na rynku międzynarodowym, mamy trwałe relacje z wytwórcami towarów, 

firmami-dostawcami oraz przewoźnikami. 

Spektrum produkcji realizowanej przez firmę GASBERRY Sp. z o.o. stale się poszerza. Oferta 

firmy zawiera następujące produkty: 

• Gaz płynny LPG (propan techniczny, butan techniczny, mieszanina propan-butanu 

technicznego, propan do aut, propan-butan do aut); 

• Bitumy (budowlane, drogowe, dekarskie); 

• Materiały bitumiczne (mastyki drogowe, lotniskowe i mostowe, taśmy bitumiczne, emulsje 

i płynna guma, mieszanki ochronne i impregnaty); 

• Geowłókniny (geotekstylia: do budownictwa, budownictwa transportowego, po obróbce 

cieplnej, geowłóknina do robót dekarskich); 

• Geokrata (geokomórki, geosiatka zbrojna drogowa, geosiatki 

jednokierunkowe/dwukierunkowe/trójkierunkowe); 

• Geomembrana. 

Naszą misją jest dostarczanie na rynek Polski i innych krajów UE produktów wysokiej 

jakości, wyprodukowanej przez przedsiębiorstwa branż przetwórstwa ropy naftowej, 

przemysłu naftowo- chemicznego i chemicznego Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś, 

nawiązanie trwałych długoterminowych relacji handlowych za pomocą korzystnych cen  

i elastycznych warunków dostawy. 

www.gasberry.com 

http://www.gasberry.com/
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CENTRUM HANDLOWE 

GD Poland International Sp. z o.o. 

GD Poland International sp. z o.o. znana jako Chińskie Centrum Handlowe to największy 

ośrodek dystrybucji towarów pochodzących głównie z Chin i Azji w Europie środkowo-

wschodniej.  

Jest jednocześnie największą inwestycją chińską tego typu w tym regionie. Położone jest 25 

km od Warszawy, w miejscowości Wólka Kosowska. Jego powierzchnia to blisko  

40 ha gruntu, zaś powierzchnia zabudowy wynosi ok. 150 000 m².  Łącznie zainwestowano  

w to przedsięwzięcie ponad 150 mln euro. GD Poland International jest dziś właścicielem 6 

hal handlowych, 4 budynków magazynowych. Ponad 1000 najemców reprezentuje około 

dziesięciu różnych narodowości, w tym dość liczną grupę, trzecią co do wielkości, stanowią 

Polacy. Asortyment oferowanych towarów jest bardzo zróżnicowany, przeważają tekstylia, 

obuwie i drobny sprzęt AGD. 

GD Poland International, to znakomite miejsce, w którym właściciele hurtowni i placówek 

handlowych mogą zaopatrzyć się w różnorodne towary. Dla wygody kupujących 

poszczególne branże ulokowane zostały w tych samych halach np. hali obuwniczej  

czy artykułów gospodarstwa domowego itp.  

W celu umożliwienia naszym najemcom rozszerzenia sprzedawanych towarów  

m.in. o artykuły takie jak: elektronikę, narzędzia, elektronarzędzia, artykuły dekoracji wnętrz, 

meble. W najbliższej przyszłości planujemy kolejne inwestycje związane z rozbudową 

kompleksu hal handlowo-usługowych. 

www.gdpoland.pl 

http://www.gdpoland.pl/
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PRODUCENT FARB I EFEKTÓW DEKORACYJNYCH DO ŚCIAN I MEBLI 

Global Point Sp. z o.o. Sp. K. – właściciel marki Jeger 

Jeger: farby i efekty dekoracyjne do ścian i mebli. 

W Jeger lubimy zmiany. Zwłaszcza we wnętrzach. Wiemy, że czasami nawet te małe dają 

duży efekt. 

Wiemy, że wnętrza podlegają modom, style i trendy wciąż się zmieniają. Jako marka 

dekoracji wnętrz musimy te trendy znać i znamy je. Niektóre z nich wyprzedzamy, inne 

kreujemy. 

Wiemy, że niektóre pomysły mogą początkowo onieśmielać i tworzyć wrażenie jakby 

wymagały sztabu specjalistów lub kilku tygodni urlopu. A remont czy malowanie  

nie dla każdego są ulubionym zajęciem. Dlatego stawiamy na proste, praktyczne i szybkie 

rozwiązania. To znaczy, że wszystkie nasze produkty można nakładać samodzielnie. 

Jesteśmy polską firmą o europejskim zasięgu, a naszą pasją jest tworzenie produktów 

łatwych w użyciu. Tak, aby każdy mógł sam odmienić swoje wnętrze – tak jak chce. Dbamy  

o wysoką jakość naszych produktów – stale kontrolujemy i potwierdzamy ją w najlepszych 

europejskich Laboratoriach i Instytutach Badawczych. 

 W ofercie marki Jeger znajdą Państwo: 

• farby do ścian (w tym linia dla profesjonalistów Jeger PRO oraz Baby Paint BIO  

– matowa farba do ścian z BIO-naturalnych składników pochodzenia roślinnego), 

• efekty dekoracyjne do ścian, 

• farby do mebli i renowacji 

• farby tablicowe. 

www.jeger.pl 

http://www.jeger.pl/
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USŁUGI FULFILMENT DLA BRANŻY E-COMMERCE 

MBB Logistics Sp. z o.o. 

MBB Logistics to polsko-chińska spółka założona w 2010 roku w Słubicach. 

MBB jest wyspecjalizowanym dostawcą usług fulfilment dla branży e-commerce. 

Nasze centra logistyczne o łącznej powierzchni ponad 50 000 m2 stworzone  

są dla przedsiębiorców z branży e-commerce. 

W skład naszej oferty wchodzi zarówno magazynowanie towarów, pakowanie internetowych 

zamówień klientów, jak również ich wysyłka za pomocą firm kurierskich na cały świat. 

Rocznie pakujemy i wysyłamy ponad 10 milionów paczek. Dzięki dogodnej lokalizacji  

przy granicy polsko-niemieckiej mamy przewagę nad innymi firmami z branży, obsługując 

jednocześnie rynek polski i niemiecki jako krajowe. 

Oferujemy naszym klientom dostawę do klienta finalnego w ciągu 24 godzin na terenie Polski 

i Niemiec oraz w ciągu 48 godzin w całej Europie. Przekłada się to na wyniki firmy,  

która trzeci rok z rzędu otrzymała Gazelę Biznesu za dynamiczny i konsekwentny rozwój. 

 

 

www.mbblogistics.pl 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mbblogistics.pl/
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KOMPLEKSOWE USŁUGI DLA BRANŻY E-COMMERCE 

MW Sp. z o.o. 

MW Logistics to założona w 2018 roku w Świecku polska firma świadcząca kompleksowe 

usługi dla branży e-commerce. 

Jesteśmy profesjonalnym dostawcą takich usług jak magazynowanie, fulfillment, obsługa 

klienta oraz obsługa zwrotów i reklamacji. Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc na każdym 

etapie procesu dostawy towaru. 

Zajmujemy się działaniami z zakresu: 

• doradztwa w zakresie wyboru platformy e-commerce oraz modelu sprzedaży, 

• obsługi i dostawy przesyłek, 

• obsługi zwrotów, 

• obsługi płatności, 

• mailowej i telefonicznej obsługi klienta, 

• pomocy marketingowej. 

Dysponujemy powierzchnią magazynową 12 500 m2 wyposażoną w 450 regałów półkowych  

i 200 miejsc paletowych. Wysyłamy 10 000 paczek dziennie gwarantując ponad 99% wysyłek 

bez żadnych błędów. Oferujemy niezwykle konkurencyjne warunki współpracy – możliwe 

jest to między innymi dzięki wykorzystaniu 57 robotów. Wykonujemy skanowanie każdego 

procesu, a kamery nad każdym stanowiskiem pakowania umożliwiają śledzenie produktów 

na każdym etapie, od przyjęcia towaru do wysyłki paczek.  

Strategiczne umiejscowienie naszych magazynów w zachodniej Polsce, przy granicy polsko-

niemieckiej, pozwala nam z łatwością obsługiwać zarówno klientów rynku polskiego,  

jak i niemieckiego. Współpracujemy z e-commercami z branż fashion, FMCG, elektronicznej 

czy zabawkarskiej. 

www.mwlogistics.pl 

http://www.mwlogistics.pl/
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PRODUCENT SOKÓW, SYROPÓW I HERBAT 

Premium Rosa Sp. z o.o. 

Premium Rosa to firma obecna na rynku polskim od ponad 10 lat, będąca certyfikowanym 

producentem soków NFC, syropów, suplementów diety, napojów funkcjonalnych, konfitur 

oraz ziołowo – owocowych herbat dla dzieci  i kobiet. 

Wszystkie produkty wytwarzane są według sprawdzonych zasad  - bardzo odległych  

od współczesnego rozumienia przemysłowej produkcji spożywczej. 

Jako producent wysokojakościowych produktów firma stawia na rzetelne rozwiązania: 

począwszy od wysokiej jakości surowców, przez receptury oraz tradycyjną technologię 

produkcji. 

Nadrzędną misją działalności jest utrzymywanie najwyższej jakości produktów i zachowanie 

właściwości prozdrowotnych i odżywczych przetwarzanych surowców. 

Wszystkie produkty wytwarzane są ze świeżych owoców, kwiatów i ziół,  

których pochodzących od lokalnych rolników. 

Profesjonalne i uczciwe podejście do dostawców i klientów procentuje tym, że są z marką  

od lat. 

  

www.premiumrosa.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.premiumrosa.pl/
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USŁUGI REJESTRACJI SPÓŁKI W CHINACH I CERTYFIKACJI PRODUKTÓW 

SENRUIDE (SINTRADE) GUANGZHOU 

Sintrade to spółka zarejestrowana w Guangzhou, która wspiera współpracę chińskich  

oraz zagranicznych przedsiębiorców w rejonie delty rzeki perłowej czyli miast Guangzhou, 

Shenzhen, Zhuhai, Huizhou, Dongguan. Zajmujemy się gównie asystowaniem 

przedsiębiorców branży spożywczej oraz branżą CGI (Consumer Good Inspection),  

gdzie również działamy jako przedstawiciel dla firm Chińskich. 

Oferujemy wiele usług w tym rejestracji firmy w Chinach, pomoc w rejestracji firmy w Hong 

Kongu, rejestracja znaku towarowego, uzyskanie licencji, pomoc w rejestracji produktu  

w CIQ (China Inspection Quarantine) , dostarczeniu próbek do CIQ, sprawdzanie rzetelności 

firmy, otwarcie przedstawicielstwa, prowadzenie biura, współdzielenie magazynu. 

Ponadto, jesteśmy również przedstawicielem jednej z większych chińskich firm testujących 

różnego rodzaju produktów użytku codziennego oraz dóbr konsumpcyjnych w tym zabawek, 

ubrań, jedzenia, przedmiotów kuchennych oraz wielu innych. Firma, z którą współpracujemy 

analizuje produkty pod względem zgodności produktów z lokalnym prawem (USA, Europa, 

Australia, Chiny) oraz składu chemicznego, wytrzymałości, jakości. 

 

 

https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/sintrade/ 

 

 

 

 

 

 

https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/sintrade/
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PRODUCENT SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH 

AWENTA E.W.A. Chomka Spółka Jawna 

Awenta jest polskim producentem systemów wentylacyjnych obecnym na polskim rynku  

od 1989 roku. Dzięki rozbudowanemu parkowi maszynowemu oraz stale unowocześnianym 

technologiom, Awenta jest dziś rozpoznawalna dzięki najwyższej jakości swoich produktów 

dostępnych zarówno w Polsce, jak i za granicą.  

W ciągu ponad 25 lat obecności na rynkach, Awenta stała się czołowym europejskim 

producentem elementów systemów wentylacyjnych. Jeste obecna w kilkudziesięciu 

Państwach na trzech kontynentach. Jej produkty obecne są m.in.: w Wielkiej Brytanii, 

Holandii, Belgii, Rosji, Estonii, Kazachstanie, Mołdawii, Rumunii, Bułgarii i Czechach  

oraz na Słowacji, Białorusi, Litwie, Łotwie i Ukrainie. 

Do jej klientów należą takie firmy jak Leroy Merlin, Bricoman czy Grupa PSB. 

 

 

www.awenta.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.awenta.pl/
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PRODUCENT NOWOCZESNEGO SYSTEMU WTRYSKU GAZU – FUEL FUSION 

DUAL FUEL SYSTEMS Sp. z o.o. 

Dual Fuel Systems oferuje idealne rozwiązanie dla wszystkich posiadaczy i użytkowników 

pojazdów o silniku diesla szukających oszczędności na paliwie. Firma Dual Fuel Systems  

Sp. z o.o. z Poznania jest producentem nowoczesnego systemu wtrysku gazu – FUEL FUSION, 

który napędza silnik mieszanką oleju napędowego i gazu LPG lub CNG. 

Firma Dual Fuel Systems to zespół profesjonalistów posiadających ponad 20-letnie 

doświadczenie na rynku autogazu. W naszej działalności dąży do tego, aby silniki diesla były 

bardziej ekonomiczne i ekologiczne oraz promuje gaz LPG/CNG/LNG jako alternatywne 

źródło zasilania pojazdów. 

Produkt tej marki może być stosowany w każdym pojeździe o silniku diesla, zaczynając  

od samochodów osobowych i dostawczych, przez ciężarówki, autobusy, pociągi,  

aż do pojazdów i maszyn budowlanych. Nie ma żadnych ograniczeń dla tego nowoczesnego 

systemu. 

Istotą systemu jest częściowe zastępowanie (30-70%) oleju napędowego przez gaz 

(LPG/CNG/LNG). W rezultacie diesel jest dopalany niemal w 100%, co jest niemożliwe  

w normalnych warunkach. Jednocześnie następuje redukcja emisji cząstek stałych, NOX  

i CO2. Montaż systemu FUEL FUSION nie wymaga żadnej ingerencji w oryginalną konstrukcję 

silnika. System jest całkowicie zautomatyzowany, niezależny i pozwalający na indywidualne 

dostosowywanie to wymagań pojazdu. To zapewnia bezproblemowe użytkowanie  

oraz zmniejszenie kosztów paliwa. 

FUEL FUSION jest idealnym rozwiązaniem dla pojazdów z branży logistyki i spedycji  

oraz branży budowlanej, komunikacji publicznej, transportu kolejowego (lokomotyw 

spalinowych) oraz małych promów pasażerskich. 

www.solarisdiesel.eu 

http://www.solarisdiesel.eu/
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PRODUKCJA I SPRZEDAŻ NARZĘDZI DLA GÓRNICTWA, KOLEJNICTWA  

GLIMARPOL Sp. z o.o. 

Glimarpol wyposaża polskie kopalnie w profesjonalne narzędzia przystosowane do pracy  

w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w tym zagrożonych wybuchem metanu  

i pyłu węglowego. Głównymi odbiorcami produktów Glimarpol są kopanie węgla 

kamiennego i brunatnego, firmy drogowe, rafineria oraz przemysł petrochemiczny.  

Narzędzia Glimarpol znajdują zastosowanie w: 

• górnictwie, 

• kolejnictwie, 

• budownictwie, 

• przemyśle petrochemicznym. 

Glimarpol specjalizuje się w: 

✓ produkcji profesjonalnych narzędzi małej mechanizacji własnej konstrukcji, 

✓ sprzedaży szerokiej gamy narzędzi renomowanych firm światowych, 

✓ doradztwie technicznym, 

✓ serwisie gwarancyjnym narzędzi, 

✓ remontach pogwarancyjnych. 

 

www.glimarpol.pl 

 

 

http://www.glimarpol.pl/
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PRODUCENT PROFESJONALNYCH ROZWIĄZAŃ OŚWIETLENIOWYCH 

LUG Light Factory Sp. z o.o. 

LUG Light Factory Sp. z o.o. jest czołowym europejskim producentem profesjonalnych 

rozwiązań oświetleniowych z ponad 27-letnim doświadczeniem. Firma specjalizuje  

się w produkcji oświetlenia infrastrukturalnego oraz przemysłowych i dekoracyjnych opraw 

do oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego budynków użyteczności publicznej  

oraz obiektów przemysłowych i architektonicznych. Bogate portfolio produktów,  

w którym aktualnie znajduje się ponad 6 tys. różnych wersji opraw oświetleniowych, pozwala 

na kompleksową obsługę projektów wszelkiego typu, a własny zespół projektantów, dział 

R&D wraz z w pełni wyposażonym laboratorium oraz sekcja customizacji, umożliwiają firmie 

dopasowanie produktów do indywidualnych potrzeb nawet najbardziej wymagających 

projektów. 

Przywiązanie do szczegółów i wysokiej jakości oferowanych produktów i usług, sprawia,  

ze firma LUG jest darzona zaufaniem Partnerów biznesowych na całym świecie. W efekcie, 

portfolio zrealizowanych przez firmę inwestycji zawiera takie projekty jak oświetlenie II linii 

Metra w Warszawie, Metra w Algierze, Metra w Sao Paulo, Expoforum w St. Petersburgu, 

lotniska w Kopenhadze czy Athletic Village w Ałmatach. 

Poza szeroką ofertą profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, w ramach swojej 

działalności, LUG oferuje Partnerom obsługę ze strony zespołów projektantów oświetlenia, 

architektów i doradców technicznych. Pozwala to na zapewnienie kompleksowego wsparcia 

na każdym etapie realizacji nawet najbardziej złożonych projektów. Ponadto, dedykowany 

zespół specjalistów w zakresie rewitalizacji oświetlenia realizuje dla Partnerów firmy 

projekty audytów i modernizacji oświetlenia umożliwiające optymalizację systemów 

oświetleniowych pozwalającą na osiągnięcie znaczących oszczędności. 

www.lug.com.pl 

 

http://www.lug.com.pl/
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PRODUCENT SYSTEMÓW NAWADNIANIA UPRAW POLOWYCH 

ŁUKOMET – Krzysztof Łuszczyk 

Od 1989 roku, głównym naszym celem działalności jest pełna kompletacja systemów  

do nawadniania upraw polowych - dobranych i dopasowanych do specyficznych uwarun-

kowań każdego gospodarstwa. Na życzenie inwestora, w przedsięwzięciu uczestniczymy 

począwszy od ustalenia potrzeb wodnych i możliwości ich zaspokojenia, poprzez zapro-

ponowanie i wspólne wypracowanie najwłaściwszej koncepcji, technologii i techniki 

nawadniania, po generalne wykonawstwo i dostawę sprzętu od dowolnego producenta. 

Oferujemy elementy do wszystkich rodzajów nawodnień począwszy od zalewowych, 

bruzdowych poprzez mostowe centryczne i frontalne, przetaczane, szpulowe, zraszaczowe, 

mikrozraszaczowe po kropelkowe. 

Od 1997 roku drugim segmentem naszych zainteresowań i realizacji jest temat technologii 

obrotu gnojowicą począwszy od przygotowania jej w budynku inwentarskim, 

przepompowanie, miksowanie, napowietrzanie, separację, magazynowanie, zgazowanie  

w biogazowni, transport na pole, rozlewanie, aplikacja naglebowa i doglebowa. Do tego celu 

proponujemy rozwiązania własne i światowych liderów. 

Oferujemy: 

• Doradztwo dla inwestora, projektanta, wykonawcy 

• Opracowanie koncepcji (ogólnych i szczegółowych) 

• Opracowanie dokumentacji wykonawczej i eksploatacyjnej (technologia, instrukcja 

montażu i obsługi, katalog części zamiennych, certyfikaty, dopuszczenia) 

• Sprzedaż maszyn, urządzeń, podzespołów, elementów, części 

• Produkcja maszyn i urządzeń według własnych i powierzonych dokumentacji 

• Kompletacja całych systemów - instrukcje i instruktaż 

• Uruchomienie odbiór powykonawczy 

• Serwis gwarancyjny 

www.lukomet.pl 

http://www.lukomet.pl/


 

 

Strona | 68 

Maszyny/Wyposażenie/Części i Akcesoria 

 

 

PRODUCENT I SPRZEDAWCA MASZYN I URZĄDZEŃ DLA ROLNICTWA, USŁUG 

KOMUNALNYCH I BRANŻY TRANSPORTOWEJ 

PRONAR Sp. z o.o. 

Pro” oznacza produkcję, „Nar” to skrót od Narwi – stąd pochodzi nazwa firmy.  

Blisko 2 tysiące zatrudnionych pracowników, 6 nowoczesnych fabryk, w których  

na powierzchni 62 boisk piłkarskich powstaje codziennie 4 tysiące części z blisko 600 ton 

stali. 

Dziś Pronar jest niekwestionowanym liderem w produkcji i sprzedaży maszyn  

i urządzeń dla rolnictwa, usług komunalnych oraz branży transportowej z blisko  

40-procentowym udziałem w polskim rynku oraz liczącym się w świecie producentem kół  

do maszyn rolniczych i komunalnych, elementów pneumatyki i hydrauliki siłowej, osi  

do przyczep, a także profili stalowych i elementów z tworzyw sztucznych. 

Przez lata zaangażowanie, innowacyjność, nowoczesność i najwyższa jakość sprawiły,  

że maszyny i urządzenia z Narwi konkurują na międzynarodowych rynkach i z sukcesem  

je zdobywają. Firma posiada sieć dealerską we wszystkich krajach Unii Europejskiej, 

Skandynawii i Rosji. Swoje produkty eksportuje do ponad 60 krajów, m.in. na kontynent 

afrykański, do obu Ameryk czy Nowej Zelandii. 

 

www.pronar.pl 

 

 

http://www.pronar.pl/
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PRODUCENT I SPRZEDAWCA MASZYN DLA ROLNICTWA 

SIPMA S.A. 

SIPMA S.A. jest solidną firmą zbudowaną na zasadach zrównoważonego rozwoju,  

która wykorzystuje najnowsze technologie i metody zarządzania. Jej innowacyjne 

technologie produkcji i maszyny rolnicze zmieniają wizerunek polskiego rolnictwa i kreują 

nowe trendy w produkcji rolniczej. 

Polityka obsługi klienta stała się imperatywem działalności firmy, opartym na wysokiej 

jakości produktach, niezawodnych usługach i kompleksowym dostępie do oryginalnych 

części zamiennych. 

W wyniku wieloletniej działalności SIPMA S.A. stworzyła unikalne możliwości produkcyjne  

i serwisowe dla klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych. 

 

 

www.sipma.pl 

 

 

 

 

 

 

http://www.sipma.pl/
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ZAKŁAD PRODUKCJI KOMPONENTÓW DLA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO 

SOHBI CRAFT POLAND Sp. z o.o. 

Sohbi Craft Poland Sp. z o.o. jest pierwszą zlokalizowaną w Europie fabryką z japońskiej 

grupy Sohbi. Spółka obecnie współpracuje głównie z przemysłem motoryzacyjnym (m.in. 

Toyota Boshoku, Denso, Toyoda Gosei, Panasonic), do których dostarcza komponenty 

tłoczone, z różnego typu materiałów (stal, aluminium, mosiądz, miedź). 

W ofercie firmy są m.in.: części tłoczone do sprzęgieł klimatyzatorów, siedzeń, poduszek 

powietrznych, mocowań silnika a także kolumn kierowniczych. Spółka specjalizuje się także 

w projektowaniu i produkcji tłoczników. 

Sohbi Craft odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej. Świadczyć o tym może nagroda  

od firmy z Grupy Denso za „najlepszego dostawcę części do sprężarek w roku 2017,  

a także złotym wyróżnieniem od Toyoty Boshoku EU w kategorii „dostawy”. W 2018 zostało 

nagrodzone przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców statuetką 

“Diament Jakości”, a w 2019 za najlepsza jakość od Toyota Boshoku EU. 

Zasięg dostaw to: Belgia, Niemcy, Francja, Czechy, Słowacja, Węgry, Turcja, Polska, a także 

doświadczenie w wysyłkach do Meksyku i USA. 

Firma wyróżnia się na tle pozostałych tłoczni dużym zinformatyzowaniem systemów 

zarządzania oraz zautomatyzowaniem linii produkcyjnych na poziomie 92%. Park maszynowy 

głównie opiera się o Prasy mechaniczne o tonażu od 150T do 500T. Grubość przetwarzanych 

materiałów to zakres od 0,3mm do 8mm. 

SCPL produkuje również detale do innych gałęzi przemysłu (AGD, Elektronarzędzia, 

Budownictwo). 

Sohbi Craft Poland jest firmą otwartą na nowe wyzwania, technologie oraz klientów. Poza 

podstawowym profilem produkcji jakim jest tłocznictwo, zajmuje się także gwintowaniem 

automatycznym, myciem komponentów oraz zgrzewaniem, pomaga w integracji linii 

produkcyjnych, oraz modyfikacji maszyn zgodnie z CE. 

 Sohbi Craft Poland posiada certyfikaty jakości ISO IATF 16949, ISO 9001 i ISO 14001. 

www.sohbi.pl 

http://www.sohbi.pl/
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PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH 

UNIA Sp. z o.o. 

To polski producent oferujący największą w Europie, kompleksową, gamę produktów 

skierowaną dla rolnictwa. 

Posiadamy 4 nowoczesne fabryki, wyposażone w światowej klasy sprzęt produkcyjny, 

oraz historię i wiedzę sięgającą blisko 140 lat. To w naszej fabryce powstał pierwszy  

na świecie kultywator i pług obrotowy. 

Nasze produkty, poprzez wyspecjalizowanych partnerów handlowych, trafiają do rolników  

w ponad 60 krajach świata, na każdym kontynencie. 

Dzięki tej wiedzy, oferujemy naszym klientom nie tylko nowoczesne maszyny, ale również 

najlepsze rozwiązania agronomiczne stosowane na najbardziej wymagających rynkach 

światowych. 

Oferujemy kompleksową ofertę sprzętu rolniczego: maszyny uprawowe  – pługi i agregaty 

uprawowe,  siewniki i agregaty uprawowo-siewne, rozsiewacze i rozrzutniki, prasy i owijarki, 

opryskiwacze i kombajny do ziemniaków, aż po technologię do przechowywania ziarna. 

Nasze maszyny są obecne w ponad 60 krajach na świecie. Każdego roku z powodzeniem 

pojawiamy się na coraz to nowych światowych rynkach. 

Na każdym etapie zamawiania maszyn pomagamy swoim partnerom handlowym w procesie 

sprzedaży: począwszy od szkoleń produktowych, gdzie co roku szkolimy handlowców 

z całego świata, poprzez doradztwo ze strony naszych specjalistów, po wsparcie serwisowe. 

 

www.uniamachines.com 

 

 

 

http://www.uniamachines.com/
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PRODUCENT MASZYN DLA ROLNICTWA I ELEKTRYCZNYCH AUTOBUSÓW 

URSUS S.A. 

URSUS to ponad 120 lat rozwoju mechanizacji polskiego rolnictwa, zbierania  doświadczeń    

i podtrzymywania   przemysłowych tradycji w oparciu o  rodzimy kapitał.  Z naszych maszyn 

korzystają kolejne już pokolenia Polaków. Ursus to bez wątpienia najstarsza polska 

marka  pojazdów, maszyn i urządzeń wytwarzanych dla potrzeb rolnictwa.  

Profilem Spółki jest  produkcja i sprzedaż ciągników oraz maszyn rolniczych. W ofercie 

produktowej, Ursus stawia przede wszystkim na jakość wykonania oraz nowoczesne 

wzornictwo. Pod tym względem wytworzone produkty nie ustępują światowym liderom,  

a dzięki włączeniu do naszej oferty   sprawdzonych maszyn rolniczych, URSUS S.A.  zyskuje 

zupełnie nowe możliwości rozwoju szerokiego asortymentu wyrobów. Naczelną ideą Spółki 

jest wytwarzanie   różnorodnych  maszyn i urządzeń,  nacechowanych  europejską jakością 

wykonania i dobrą  ceną. 

Ursus S.A. jest jedyną spółką z segmentu maszyn i urządzeń dla rolnictwa notowaną  

na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Obecnie  wszystkie nasze  działania 

skupiamy  na rozwoju i promocji  marki, zarówno w Polsce jak i na rynkach eksportowych. 

Ursus S.A. tradycyjnie reprezentuje  polski kapitał. Posiadamy zakłady produkcyjne  

w Lublinie, Dobrym Mieście i Opalenicy.  Produkty URSUS S.A., odpowiadają oczekiwaniom  

i potrzebom wszystkich pokoleń rolników, łącząc znakomitą tradycję z nowoczesnością   

i wysoką jakością. 

 

www.ursus.pl 

 

http://www.ursus.pl/
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DEWELOPER POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH I KOMERCYJNYCH 

7R S.A. 

7R SA to dynamicznie rozwijający się deweloper działający na rynku nieruchomości 

komercyjnych, specjalizujący się w dostarczaniu nowoczesnych powierzchni magazynowych  

i produkcyjnych na wynajem. Realizuje zarówno centra magazynowe i przemysłowe 

przeznaczone dla wielu najemców, jak również obiekty typu BTS. 

W portfolio 7R znajdują się wielkopowierzchniowe parki logistyczne oraz miejskie magazyny 

typu Small Business Unit tworzące sieć 7R City Flex Last Mile Logistics. 

W portfolio najemców 7R znajdują się firmy reprezentujące branże, m.in. z sektora logistyki, 

e-commerce, retail czy przedstawiciele lekkiej produkcji. Nasz w pełni zintegrowany zespół 

deweloperski, w tym własny dział projektowy, pozwalają w szybki sposób reagować  

na oczekiwania klientów, a co za tym idzie dostarczać im rozwiązania dostosowane do ich 

indywidualnych potrzeb. 

Do tej pory firma zrealizowała projekty o łącznej powierzchni 740 000 mkw., natomiast  

w przygotowaniu znajduje się ponad 1,6 mln mkw. w różnych lokalizacjach na terenie całej 

Polski. 

Oprócz głównego biura w Krakowie posiadamy również oddziały w Warszawie, Gdańsku  

i Sosnowcu, dzięki czemu nasi pracownicy mogą sprawnie realizować inwestycje dla klientów 

z całej Polski. 

 

www.7rsa.pl 

 

 

 

 

http://www.7rsa.pl/
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CONSULTING, POJEKTOWANIE, NADZÓR INWESTORSKI 

BRE Sp. z o.o.  

BRE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana została w Polsce i powstała na 

bazie wieloletnich doświadczeń zawodowych. BRE oferuje Państwu pełen zakres usług 

inżynierskich, obsługę prawną, ekonomiczną i techniczną inwestycji. Nasi specjaliści  

są członkami polskich i międzynarodowych organizacji zawodowych: SIDIR (FIDIC), Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa, Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. 

Działamy globalnie i aktywnie uczestniczymy w realizacji największych projektów 

inwestycyjnych. Mamy doświadczenie w realizacji inwestycji o wartości pojedynczego 

projektu na poziomie 1,7 mld Euro. BRE ma główną siedzibę w Świebodzinie, ale na potrzeby 

realizacji projektów organizuje lokalne biura terenowe, które zapewnią Państwu 

profesjonalną obsługę inwestycji. Lokalizacja biura głównego firmy zapewnia doskonałe 

warunki logistyczne i szybką komunikację. 

Obszary działalności firmy : 

mosty, lotniska, drogi, kolej, ochrona środowiska, hale i zakłady przemysłowe, 

budownictwo kubaturowe, energetyka. 

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG: 

Consulting, projektowanie, inwestor zastępczy, inżynier kontraktu, nadzór inwestorski, 

raporty due diligence, zarządzanie projektami, obsługa roszczeń i sporów, generalne 

wykonawstwo inwestycji, niezależny inżynier, ekspertyzy i opinie, doradztwo  

dla zagranicznych inwestorów i generalnych wykonawców w prowadzeniu inwestycji  

i działalności gospodarczej w Polsce. 

www.bre-poland.com 

 

http://bre-poland.com/index.html
http://www.bre-poland.com/
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BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I UŻYTKOWE 

EQUO S.A. 

EQUO to wysokiej klasy specjaliści budujący nowoczesne obiekty przemysłowe, biurowe, 

kulturalno-oświatowe i rekreacyjne o wysokich standardach estetycznych i estetycznych, 

wyposażone w najnowsze rozwiązania technologiczne. Reprezentujemy pasję, ponad 10 lat 

doświadczenia i liczne sukcesy, które osiągnęliśmy. 

Nowoczesny design, solidna konstrukcja, a co za tym idzie ekonomiczne w eksploatacji 

urządzenia to nasza specjalność. spełniamy wyszukane oczekiwania i wymagania Inwestorów 

w przystępnej cenie. 

Profesjonalne wsparcie, jakie oferujemy naszym klientom na każdym etapie procesu 

inwestycyjnego, zapewnia komfort i satysfakcję ze współpracy. Przywiązujemy dużą wagę  

do jakości użytych materiałów, a także energooszczędności i funkcjonalności budowanych 

przez nas obiektów. 

 

EQUO specjalizuje się w budowie: 

• hal produkcyjnych i magazynowych, 

• obiektów użyteczności publicznej, 

• dróg i mostów, 

• biurowców, 

• obiektów wojskowych. 

 

 

 

www.equo.pl 

 

 

 

 

 

http://www.equo.pl/
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ROBOTY BUDOWLANE, KONSTRUKCJE METALOWE I DREWNIANE 

EuroEnergoCommerce Sp. z o.o. 

EuroEnergoCommerce sp. z o. o. swoją działalność koncentruje na rozwoju współpracy 

przemysłowo-handlowej pomiędzy Polską a krajami należącymi do Euroazjatyckiej Unii 

Gospodarczej i Azji Centralnej. Firma funkcjonuje na rynku międzynarodowym jako pomost 

pomiędzy przedsiębiorstwami dwóch wymagających rynków wschodnio  

i zachodnioeuropejskich. Ma stałe biuro przedstawiciela w Republice Białoruś w Mińsku. 

Spółka kieruje ofertę do firm dążących: poszerzyć bazę swoich partnerów biznesowych  

i klientów handlowych; rozwinąć import i eksport produktów oraz usług z rynków i na rynki 

zagraniczne. Usługi firmy są kompleksowe: od pomysłu, poprzez selekcję, do projektu 

biznesowego i kontraktu. Firma oferuje zróżnicowane usługi dopasowane do potrzeb 

partnerów. Profil spółki nie jest ograniczony do wąskiej specjalizacji, co stanowi jeden  

z istotnych jej atutów. 

Priorytetem spółki jest zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy Polską a Białorusią, 

Ukrainą, Rosją, Kazachstanem, Uzbekistanem, Turkmenistanem, Kirgistanem, 

Tadżykistanem, Armenią, Gruzją, w sposób który tworzy realne możliwości dynamicznego 

rozwoju producentów i partnerów handlowych oraz stwarza warunki rozwoju działalności 

inwestycyjnej na rynkach wschodnich.  

Głównym kierunkiem spółki EuroEnergoCommerce jest działalność na rynkach wyrobów  

z drewna, konstrukcji i półproduktów metalowych, robót budowlanych, ekskluzywnych 

opakowań dla przemysłu spożywczego, a także na rynku samych produktów spożywczych 

oraz nieruchomości. Strategia rozwoju firmy budowana jest na trwałej długoterminowej  

i wzajemnie korzystnej współpracy z partnerami biznesowymi. 

Dostarczanie gotowych do montażu konstrukcji domów w technologii SIP (Structural 

Insulated Panels) to jeden z kierunków działalności firmy. Spółka posiada gotowe projekty 

domów mieszkalnych, we własnym zakresie wykonuje również projekty domów na 

zamówienia indywidualne.  

https://euroenergocommerce.wixsite.com/euro/o-nas 

https://euroenergocommerce.wixsite.com/euro/o-nas
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TRADER GAZÓW PŁYNNYCH I PRODUKCJI CHEMICZNO-NAFTOWEJ 

GASBERRY Sp. z o.o. 

GASBERRY Sp. z o.o. jest traderem w sferze sprzedaży hurtowej gazów płynnych i produkcji 

chemiczno-naftowej na teranie Polski i Unii Europejskiej. Od 2012 roku aktywnie i pomyślnie 

rozwijamy się na rynku międzynarodowym, mamy trwałe relacje z wytwórcami towarów, 

firmami-dostawcami oraz przewoźnikami. 

Spektrum produkcji realizowanej przez firmę GASBERRY Sp. z o.o. stale się poszerza. Oferta 

firmy zawiera następujące produkty: 

• Gaz płynny LPG (propan techniczny, butan techniczny, mieszanina propan-butanu 

technicznego, propan do aut, propan-butan do aut); 

• Bitumy (budowlane, drogowe, dekarskie); 

• Materiały bitumiczne (mastyki drogowe, lotniskowe i mostowe, taśmy bitumiczne, emulsje 

i płynna guma, mieszanki ochronne i impregnaty); 

• Geowłókniny (geotekstylia: do budownictwa, budownictwa transportowego, po obróbce 

cieplnej, geowłóknina do robót dekarskich); 

• Geokrata (geokomórki, geosiatka zbrojna drogowa, geosiatki 

jednokierunkowe/dwukierunkowe/trójkierunkowe); 

• Geomembrana. 

Naszą misją jest dostarczanie na rynek Polski i innych krajów UE produktów wysokiej 

jakości, wyprodukowanej przez przedsiębiorstwa branż przetwórstwa ropy naftowej, 

przemysłu naftowo- chemicznego i chemicznego Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś, 

nawiązanie trwałych długoterminowych relacji handlowych za pomocą korzystnych cen  

i elastycznych warunków dostawy. 

www.gasberry.com 

http://www.gasberry.com/
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GENERALNY WYKONAWCA I PROJEKTANT INWESTYCJI PRZEMYSŁOWYCH, DEWLOPER 

POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH 

JAKON Sp. z o.o.  

Firma JAKON działa od 1989 roku jako generalny wykonawca oraz projektant inwestycji 

przemysłowych na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w budowie fabryk, obiektów 

produkcyjnych i magazynowych, które wyposażamy w nowoczesne technologie produkcji 

oraz składowania, a także obiektów biurowych. 

JAKON jest również deweloperem powierzchni przemysłowych. Oferta firmy obejmuje hale 

magazynowe, produkcyjne oraz powierzchnie biurowe na sprzedaż lub wynajem  

z możliwością adaptacji do indywidualnych potrzeb inwestora, zlokalizowane  

w województwach: wielkopolskim, mazowieckim, śląskim oraz pomorskim oraz na terenach 

Specjalnych Stref Ekonomicznych. 

Kompleksowo obsługujemy inwestycje: 

• Projektant 

• Generalny wykonawca 

• Developer obiektów 

• Realizacje Turnkey 

• Fabryki build-to-suit 

• Instalacje technologiczne 

Budownictwo przemysłowe rozwijamy zgodnie z najnowszymi trendami w dziedzinach 

ochrony środowiska oraz wykorzystania energii. Naszymi klientami są międzynarodowe 

koncerny, jak i firmy lokalne. Zespół wykwalifikowanych projektantów, inżynierów, przekłada 

się na terminowość i jakość wykonywanych przez nas usług. 

www.jakon.pl 

http://www.jakon.pl/
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GENERALNY WYKONAWCA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH 

PHOENIX CONSTRUCTION engineering & management Sp. z o.o. 

PHOENIX CONSTRUCTION wykonuje prace budowlane w zakresie generalnego wykonawstwa 

od 1989 roku. Posiadamy referencje z realizacji projektów budowlanych dla administracji 

publicznej, a także od inwestorów prywatnych.  

Siłą naszej firmy są pracownicy oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie pozyskiwania  

i organizacji inwestycji. Poszukujemy ciekawych projektów i partnerów biznesowych  

oraz udziałowców kapitałowych do naszej firmy.  

Wykonujemy generalne wykonawstwo: 

• Ogólna konstrukcja 

• Zespoły mieszkaniowe  

• Budynki mieszkalne 

• Budynki biurowe 

• Hotele i sanatoria 

• Nieruchomości komercyjne 

• Hale produkcyjne i magazyny 

• Centrum logistyczne 

• Budynki służby zdrowia 

• Budowa obiektów ochrony środowiska 

• Oczyszczalnie ścieków 

• Stacje uzdatniania wody 

• Sieci kanalizacyjne i wodociągowe 

• Zbiorniki retencyjne 

• Budowa obiektów unieszkodliwiania odpadów 

• Budowa infrastruktury komunikacyjnej 

• Inżynieria energetyczna i budownictwo 

www.phoenix-construction.eu 

http://www.phoenix-construction.eu/
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FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA W BRANŻY TELEKOMUNIKACJI, ENERGETYKI 

W.BURDECKI SP. Z O.O. 

Polska firma projektowo-budowlana  z siedzibą w Warszawie, powstała w 1991 roku, 

przekształcając się z rzemieślniczej firmy funkcjonującej od 1982 r. 

Profil działalności firmy W. Burdecki Sp. z o.o.: 

1. Telekomunikacja (projektowanie sieci telekomunikacyjnych, nadzór, wykonawstwo); 

2. Energetyka (projektowanie, nadzór, wykonawstwo); 

3. Usługi budowlane (budownictwo ogólne, remonty, modernizacje, prace ziemne, 

kanalizacja); 

4. Konstrukcje metalowe (wiaty, budynki magazynowe, ekrany dźwiękochłonne, 

konstrukcje pod reklamy); 

5. Metaloplastyka (balustrady i ogrodzenia, konstrukcje pod reklamy i do zabudowy, 

wyposażenie wnętrz i meble metalowe, świeczniki i żyrandole oraz inne elementy 

ozdobne).  

Do grona klientów firmy W. Burdecki Sp. z o.o. należą m.in.: 

• NETIA S.A. 

• UPC SP. Z O.O. 

• BUDIMEX S.A. 

• HILTI 

• MOSTOSTAL WARSZAWA 

 

www.wburdecki.pl 

 

http://www.wburdecki.pl/
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BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE, KOLEJOWE I GAZOWNICTWO 

ZISCO S.A. 

ZISCO S.A. to firma z dużym doświadczeniem na rynku budownictwa inżynieryjnego, rynku 

gazownictwa oraz budownictwa kolejowego.  

Domeną działania firmy ZISCO jest rynek inżynieryjny oparty o inwestycje pozyskiwane 

w trybie przetargów publicznych, rynek korporacji budowlanych wykonujących 

specjalistyczne prace jak również rynek przedsiębiorstw przemysłowych. Zasięg działalności 

Firmy ZISCO obejmuje cała Polskę. 

Firma oferuje realizacje swoich usług w oparciu o zintegrowany system zarządzania jakością 

w normach PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN 3834-2 nadane przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Największym odbiorcą usług firmy ZISO jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM 

S.A. 

Oferta ZISCO S.A.: 

• Budownictwo infrastrukturalne 

• Sieci wodno-kanalizacyjne 

• Budowa sieci i instalacji kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych 

• Budowa sieci i magistrali wodociągowych wraz z przyłączami oraz uzbrojeniem  

• Budownictwo drogowe 

• Gazownictwo 

• Budownictwo kolejowe 

  

 www.zisco.com.pl 

 

http://www.zisco.com.pl/
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PRODUCENT BEZZAŁOGOWCH STATKÓW POWIETRZNYCH 

CERVI ROBOTICS Sp. z o.o. 

Cervi Robotics  Sp. z o. o. działa na rynku od 2015 roku, a głównym celem działalności spółki 

jest realizacja projektów R&D, prototypowanie urządzeń dla sektora Industry  

4.0 oraz tworzenie technologii w obszarze Internetu Rzeczy (IoT). Cervi Robotics znajduje  

się na liście top 10 firm działających w obszarze bezzałogowych statków powietrznych  

oraz top 30 najlepszych startupach na całym świecie według rankingu InfoShare.  

Założeniem firmy jest tworzenie innowacyjnych projektów z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii. Przykładem takiego produktu wykorzystującego obszar IoT jest Dronhub 

Innovations - autonomiczna stacja dokująca dla dronów przemysłowych. Projekt powstał  

we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną, a jego głównym celem jest osiągnięcie 

pełnej autonomii przy serwisowaniu dronów. 

Główne specjalności Cervi Robotics to automatyka i robotyka, bezzałogowe statki latające, 

mechanika i budowa maszyn, uczenie maszynowe, przygotowanie do masowej produkcji 

oraz algorytmy do autonomicznego poruszania się robotów. Cervi Robotics, jako spółka 

holdingowa, w swoim portfolio posiada również takie projekty jak RoboSoccer czy Airvein. 

RoboSoccer to pierwsze na świecie piłkarzyki wykorzystujące roboty do gry w piłkę nożną. 

Produkt jest odpowiedzią na technologiczne trendy, które panują obecnie  w branży gier.  

W skład całego zestawu wchodzą roboty, składane boisko, interaktywne bramki, gamepady 

oraz dedykowana aplikacja. 

Airvein to projekt wykorzystujący drony do transportu próbek krwi oraz leków  

o podwyższonym priorytecie. Inicjatywa powstała na potrzeby zwiększenia niezawodności  

i czasu pilnych dostaw medycznych. To ogromny krok naprzód w kwestii ratowania ludzkiego 

życia. Airvein to świetna alternatywa dla karetek, które nierzadko tracą cenne minuty  

na ratowanie życia ze względu na zakorkowane miasta. 

 Spółka Cervi Robotics do tej pory współpracowała z Europejską Agencją kosmiczną, 

Deutsche Telekom, największą spółką węglową w Polsce, MobiledgeX oraz spółką 

państwową Orlen. 

www.cervirobotics.com 

http://www.cervirobotics.com/
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BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I UŻYTKOWE 

EQUO S.A. 

EQUO to wysokiej klasy specjaliści budujący nowoczesne obiekty przemysłowe, biurowe, 

kulturalno-oświatowe i rekreacyjne o wysokich standardach estetycznych i estetycznych, 

wyposażone w najnowsze rozwiązania technologiczne. Reprezentujemy pasję, ponad 10 lat 

doświadczenia i liczne sukcesy, które osiągnęliśmy. 

Nowoczesny design, solidna konstrukcja, a co za tym idzie ekonomiczne w eksploatacji 

urządzenia to nasza specjalność. spełniamy wyszukane oczekiwania i wymagania Inwestorów 

w przystępnej cenie. 

Profesjonalne wsparcie, jakie oferujemy naszym klientom na każdym etapie procesu 

inwestycyjnego, zapewnia komfort i satysfakcję ze współpracy. Przywiązujemy dużą wagę  

do jakości użytych materiałów, a także energooszczędności i funkcjonalności budowanych 

przez nas obiektów. 

 

EQUO specjalizuje się w budowie: 

• hal produkcyjnych i magazynowych, 

• obiektów użyteczności publicznej, 

• dróg i mostów, 

• biurowców, 

• obiektów wojskowych. 

 

 

 

www.equo.pl 

 

 

 

 

 

 

http://www.equo.pl/
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GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

FENIKS RECYKLING Sp. z o.o. 

FENIKS RECYKLING Sp. z o.o. to prężnie działające przedsiębiorstwo w sektorze gospodarki 

odpadami obejmujące swoim zasięgiem teren całego kraju. 

Nasza specjalizacja wyróżniająca nas na rynku gospodarki odpadami to unikatowa 

technologia niszczenia odpadowych produktów w opakowaniach, pozwalająca nam  

na bezpieczne niszczenie dużych ilości odpadów, w krótkim czasie, zrównoważone atrakcyjną 

ceną i wysoką jakością obsługi. 

Współpraca w obszarze gospodarowania odpadami obejmuje: 

• organizację systemu segregacji odpadów „u źródła” ich powstawania tj. na każdym 

stanowisku pracy począwszy od biur, a skończywszy na halach produkcyjnych; 

• wewnętrzna i zewnętrzna logistyka, w tym: sprawdzone rozwiązania transportowe, 

specjalistyczne pojemniki i kontenery do przechowywania i przewożenia odpadów; 

• zagospodarowanie odpadów w głównej mierze poprzez ich odzysk, w tym recykling; 

• doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów 

prawa; 

• edukacja ekologiczna i szkolenia dla pracowników; 

• raportowanie o wynikach segregacji odpadów w postaci filmów przygotowanych dla każdego 

zakładu produkcyjnego obsługiwanego przez Feniks Recykling. 

Firma zajmuje się również niszczeniem produktów w opakowaniach. Feniks Recykling 

posiada własne zakłady niszczenia odpadów w dwóch lokalizacjach w Polsce  

tj. w województwie mazowieckim i województwie warmińsko-mazurskim. Celem 

nadrzędnym niszczenia jest rozdzielenie produktu od opakowania w sposób gwarantujący 

całkowite pozbawienie wartości handlowej, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości 

recyklingu materiałowego niszczonych odpadów. 

www.biorecykling.pl 

 

http://www.biorecykling.pl/
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PRODUCENT PROFESJONALNYCH ROZWIĄZAŃ OŚWIETLENIOWYCH 

LUG Light Factory Sp. z o.o. 

LUG Light Factory Sp. z o.o. jest czołowym europejskim producentem profesjonalnych 

rozwiązań oświetleniowych z ponad 27-letnim doświadczeniem. Firma specjalizuje  

się w produkcji oświetlenia infrastrukturalnego oraz przemysłowych i dekoracyjnych opraw 

do oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego budynków użyteczności publicznej  

oraz obiektów przemysłowych i architektonicznych. Bogate portfolio produktów,  

w którym aktualnie znajduje się ponad 6 tys. różnych wersji opraw oświetleniowych, pozwala 

na kompleksową obsługę projektów wszelkiego typu, a własny zespół projektantów, dział 

R&D wraz z w pełni wyposażonym laboratorium oraz sekcja customizacji, umożliwiają firmie 

dopasowanie produktów do indywidualnych potrzeb nawet najbardziej wymagających 

projektów. 

Przywiązanie do szczegółów i wysokiej jakości oferowanych produktów i usług, sprawia,  

ze firma LUG jest darzona zaufaniem Partnerów biznesowych na całym świecie. W efekcie, 

portfolio zrealizowanych przez firmę inwestycji zawiera takie projekty jak oświetlenie II linii 

Metra w Warszawie, Metra w Algierze, Metra w Sao Paulo, Expoforum w St. Petersburgu, 

lotniska w Kopenhadze czy Athletic Village w Ałmatach. 

Poza szeroką ofertą profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, w ramach swojej 

działalności, LUG oferuje Partnerom obsługę ze strony zespołów projektantów oświetlenia, 

architektów i doradców technicznych. Pozwala to na zapewnienie kompleksowego wsparcia 

na każdym etapie realizacji nawet najbardziej złożonych projektów. Ponadto, dedykowany 

zespół specjalistów w zakresie rewitalizacji oświetlenia realizuje dla Partnerów firmy 

projekty audytów i modernizacji oświetlenia umożliwiające optymalizację systemów 

oświetleniowych pozwalającą na osiągnięcie znaczących oszczędności. 

www.lug.com.pl 

 

 

http://www.lug.com.pl/
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PRODUCENT I SPRZEDAWCA MASZYN I URZĄDZEŃ DLA ROLNICTWA, USŁUG 

KOMUNALNYCH I BRANŻY TRANSPORTOWEJ 

PRONAR Sp. z o.o. 

Pro” oznacza produkcję, „Nar” to skrót od Narwi – stąd pochodzi nazwa firmy.  

Blisko 2 tysiące zatrudnionych pracowników, 6 nowoczesnych fabryk, w których  

na powierzchni 62 boisk piłkarskich powstaje codziennie 4 tysiące części z blisko 600 ton 

stali. 

Dziś Pronar jest niekwestionowanym liderem w produkcji i sprzedaży maszyn  

i urządzeń dla rolnictwa, usług komunalnych oraz branży transportowej z blisko  

40-procentowym udziałem w polskim rynku oraz liczącym się w świecie producentem kół  

do maszyn rolniczych i komunalnych, elementów pneumatyki i hydrauliki siłowej, osi  

do przyczep, a także profili stalowych i elementów z tworzyw sztucznych. 

Przez lata zaangażowanie, innowacyjność, nowoczesność i najwyższa jakość sprawiły,  

że maszyny i urządzenia z Narwi konkurują na międzynarodowych rynkach i z sukcesem  

je zdobywają. Firma posiada sieć dealerską we wszystkich krajach Unii Europejskiej, 

Skandynawii i Rosji. Swoje produkty eksportuje do ponad 60 krajów, m.in. na kontynent 

afrykański, do obu Ameryk czy Nowej Zelandii. 

 

www.pronar.pl 

 

 

 

 

 

http://www.pronar.pl/
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PRODUCENT BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH 

Spectre Solutions Sp. z o.o. 

Zespół Spectre Solutions tworzą konstruktorzy, specjaliści i managerowie o długim stażu 

aktywności na rynku, którzy mają za sobą doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu 

projektów mających na celu tworzenie innowacyjnych produktów z zakresu informatyki, 

automatyki i robotyki. Swoje doświadczenie zdobywali zarówno na rynku polskim  

jak i na rynkach zagranicznych.   

Obecnie firma kończy pracę nad nowym produktem. Przedmiotem projektu  

jest opracowanie i stworzenie bezzałogowego statku powietrznego, (tzw. drona)  

w dwóch wersjach różniących się rodzajem napędu i zasięgu, które służyć mogą jako środek 

do transportu ładunku o masie do 5 kg lub jako statek powietrzny przeznaczony do celów 

patrolowych lub dokonywania pomiarów z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury 

umieszczanej w statku powietrznym w miejsce ładunku. 

Będzie to rozwiązanie uniwersalne mogące być wykorzystywane w wielu dziedzinach 

gospodarki (np. rolnictwo, leśnictwo, geodezja, energetyka, ochrona środowiska, 

ratownictwo medyczne) oraz przez różnego rodzaju służby, wojsko i instytucje. 

  

 

 

www.spectre.solutions 

 

 

 

 

 

http://www.spectre.solutions/
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DORADZTWO, NADZÓR, ROZRUCHY, POMIARY, ANALIZY, OCHRONA ŚRODOWISKA 

TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia 

Termall jest firmą rodzinną z 30-letnią tradycją. Spółka zawdzięcza swoją mocną pozycję 

niezmiennym wartościom: szacunkowi do dzieła pokolenia oraz odwagi w sięganiu po nowe 

rozwiązania i rynki. Sukcesja, zapewniająca stabilność i ciągłość biznesu, gwarantuje 

bezpieczeństwo naszym partnerom biznesowym. Podejmowane w oparciu o własne nakłady 

inwestycyjne decyzje powodują, że spółka wykazuje się długoterminowym spojrzeniem  

na biznes, zaangażowaniem w utrzymanie miejsc pracy oraz współpracą z lokalną 

społecznością. Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów rozruchu, 

eksploatacji oraz nadzorów. 

Misją TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia jest świadczenie najwyższej jakości usług  

dla sektora energetycznego w zakresie modernizacji, remontów i wdrażania nowych 

technologii w oparciu o profesjonalny zespół ekspertów.  

Do głównych obszarów działalności TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia należą: 

przygotowanie i doradztwo w zakresie inwestycji, prowadzenie projektów, koordynacja  

i nadzory budów, kompleksowe rozruchy instalacji energetycznych, ochrony środowiska oraz 

pomocniczych, nadzory i prowadzenie eksploatacji obiektów energetycznych i ochrony 

środowiska, optymalizacje, pomiary, prace badawczo-rozwojowe, pomiary gwarancyjne, 

przygotowanie i realizacja projektów w zakresie energetyki i ochrony środowiska, doradztwo 

technologiczne. 

Firma prowadzi realizacje dla szeregu branż przemysłowych, m.in.: energetyka zawodowa  

i przemysłowa, obiekty ochrony środowiska (oczyszczalnie ścieków, instalacje termicznego 

przekształcania odpadów, instalacje oczyszczania spalin), odnawialne źródła energii 

(energetyka wiatrowa, geotermie, biogazownie), przemysł ciężki, przemysł chemiczny, 

przemysł papierniczy, cementownie. 

www.termall.pl 

http://www.termall.pl/
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PRODUCENT BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH 

uAvionics Technologies Sp. z o.o. 

UAVIONICS to producent bezzałogowych statków powietrznych. 

Nasza oferta dzieli się na trzy główne grupy: 

• wielowiernikowe bezzałogowe platformy poniżej 7kg, 

• bezzałogowe samoloty poniżej 25kg oraz osprzęt do dronów taki jak autopilot, 

• system redundancji czy stacja naziemna. 

 

Produkowane przez nas platformy mogą posłużyć do inspekcji, monitorowania, nadzoru  

i nagrywania z powietrza przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Znajdą 

zastosowania cywilne oraz wojskowe. 

Usługi UAV: 

Oprócz produkcji samolotów bezzałogowych świadczymy również usługi oblotów - inspekcji 

termowizyjnych oraz wizualnych. Nasza flota wyposażona w odpowiednie czujniki ułatwia 

wykonywanie zadań w wielu sektorach. 

Co oferujemy: 

 

3. Przeprowadzamy w pełni bezpieczne i profesjonalne misje w porozumieniu  

z organami zarządzającymi przestrzenią powietrzną na danym terenie. 

4. Przygotowujemy bogaty materiał fotograficzny, przeprowadzamy obróbkę 

uzyskanych zdjęć oraz przygotowujemy raport końcowy, podsumowujący całe 

zadanie.  

 

www.uavionics.com.pl 

 

http://www.uavionics.com.pl/
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PRODUCENT OPROGRAMOWANIA I DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH USŁUG IT 

WASKO S.A. 

Od ponad 25 lat dostarczamy swoje rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw, 

głównie z sektora paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego, finansowego ochrony 

zdrowia, nauki i szkolnictwa wyższego, a także dla administracji rządowej i samorządowej. 

Zajmujemy się projektowaniem i wytwarzaniem oprogramowania oraz realizujemy 

kompleksowe usługi w zakresie wdrażania, utrzymania i eksploatacji systemów 

informatycznych. 

 

Spółka giełdowa 

Po połączeniu w 2006 roku ze spółką akcyjną Hoga.pl S.A. – pierwszym portalem 

internetowym notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – staliśmy  

się spółką giełdową, której kapitalizacja wynosi 300 mln zł. 

 

Stabilność 

Jako autoryzowany partner największych światowych producentów sprzętu komputerowego  

i telekomunikacyjnego oraz oprogramowania, dostarczamy naszym klientom rozwiązania 

wykorzystujące stabilne i nowoczesne technologie informatyczne. Jesteśmy jednym  

z wiodących krajowych dostawców specjalistycznych usług serwisowych. 

 

Kompleksowe usługi 

Zajmujemy się projektowaniem i wytwarzaniem oprogramowania oraz realizujemy 

kompleksowe usługi w zakresie wdrażania, utrzymania i eksploatacji systemów 

informatycznych. 

 

Projekty 

Nasza działalność obejmuje projektowanie systemów automatyki przemysłowej oraz montaż 

aparatury kontrolno-pomiarowej i teletransmisyjnej. Realizujemy usługi w zakresie ekspertyz 

oraz raportów z dziedziny inżynierii środowiska. 

www.wasko.pl 

http://www.wasko.pl/
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AGENCJA ZATRUDNIENIA 

AKY IDEA MAKER 

Firma AKY Idea Maker w swojej działalności bazuje na relacjach polsko-azjatyckich (kraje 

SAARC) oraz usługach związanych z kompleksową obsługą cudzoziemców. Jej założycielem 

jest Amit Kumar Yadav, będący również Przewodniczącym Sekcji Nepal w Izbie Przemysłowo-

Handlowej Polska - Azja. 

AKY Idea Maker świadczy usługi związane z kompleksowym doradztwem w zakresie 

legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, zarówno dla osób fizycznych  

jak i przedsiębiorców. Jako pełnomocnik prowadzi postępowania dotyczące legalizacji 

pobytu, uzyskuje zezwolenia na pracę i oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, 

zaproszenia, uzyskuje i wymienia karty pobytu, duplikaty decyzji, informację starosty o braku 

możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, 

rozliczenia PIT, rejestruje działalność gospodarczą, asystuje w procesach wizowych, 

przygotowuje tłumaczenia dokumentów, składa niezbędne wnioski i wyjaśnienia itp. 

AKY Idea Maker jest również zarejestrowaną agencją zatrudnienia. AKY Idea Maker oferuje 

usługi rekrutacyjne pracowników zagranicznych - głównie z Nepalu. Usługi są prowadzone  

w porozumieniu z utworzoną przez lata dużą siecią zaufanych lokalnych agencji 

rekrutacyjnych, jak i przez własne, rodzinne biuro zlokalizowane w stolicy Nepalu  

- Katmandu. Posiada również swoje biuro w stolicy Indii - Nowym Delhi. Znajomość rynku 

nepalskiego, obowiązujących tam warunków prawnych, a przede wszystkim mentalności 

tamtejszej ludności pozwala na skuteczną selekcję kandydatów, równocześnie dbając  

o bezpieczeństwo zleceniodawców. Firma przeprowadza wszystkie niezbędne formalności, 

począwszy od uzyskania zezwoleń na przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z prawem 

nepalskim, poprzez uzyskanie zezwolenia na pracę i wizy, kończąc na opiece  

nad zrekrutowanymi pracownikami przez cały okres świadczenia przez nich pracy w Polsce. 

AKY Idea Maker zajmuje się również doradztwem edukacyjnym,  prowadząc nabór 

kandydatów na studia jako outsourcingowe centrum rekrutacyjne dla  uczelni partnerskich.  

www.akyideamaker.com 

http://www.akyideamaker.com/
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OUTSOURCING PRACOWNICZY, REKRUTACJA, ZARZĄDZANIE KADRAMI I PŁACAMI 

EUROKADRA S.A. 

EUROKADRA to grupa firm wyspecjalizowanych w outsourcingu pracowniczym, rekrutacji  

oraz zarządzaniu kadrami i płacami. 

Jesteśmy liderem w dostarczaniu usług personalnych w Polsce. Polska firma działająca 

globalnie. Kompleksowo rozwiązujemy problemy rekrutacyjne polskich przedsiębiorstw. 

Pozyskujemy pracowników wykorzystując standardowe i nowoczesne metody searchingu. 

Zarządzamy zespołami zadaniowymi w miejscu pracy oraz przejmujemy obowiązki kadrowo-

płacowe. Gwarantujemy profesjonalną pomoc prawną w zakresie delegowania pracowników 

na terenie całej Unii Europejskiej. 

Świadczymy usługi dla przedsiębiorstw w całej Polsce, obsługujemy m. in. branże: 

• Transportu i logistyki 

• Sprzedaż hurtowa i detaliczna 

• Produkcja 

• Cleaning 

• Informatyka 

• Zarządzanie nieruchomościami 

• Gospodarki odpadami 

Przejmujemy na siebie trudny proces rekrutacji i zapewnienia ciągłości zatrudnienia.  

W sposób ciągły monitorujemy światowy rynek pracy i wyszykujemy coraz to nowsze źródła 

pozyskania dobrych i sprawdzonych pracowników. Nasze usługi są kompleksowe,  

od pomysłu, poprzez selekcję, rozliczenie pracownika, a także zagwarantowanie 

odpowiedniego zakwaterowania. Dzięki koncentracji na rekrutacji pracowników-

obcokrajowców posiadamy unikatowe doświadczenia we wszelkich procesach prawno-

organizacyjnych związanych z zatrudnieniem takich osób. 

www.eurokadra.com 

http://www.eurokadra.com/
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REKRUTACJA I LAGALIZACJA POBYTU 

EVEREST WORK SOLUTION Sp. z o.o. 

Everest Work Solution tworzy zespół profesjonalistów związanych z branżą HR. 

Firma rekrutuje i legalizuje pobyt i pracę cudzoziemców od kilku lat. Usługi personalne  

dla firm są „szyte na miarę”. Zespół Everest Work Solution wie z własnego długoletniego 

doświadczenia zdobytego w biznesie, że każda firma jest inna i potrzebuje indywidualnego 

podejścia. Kraje, z których firma pozyskuje pracowników to Nepal, Indie, Bangladesz, Filipiny, 

Indonezja i Sri Lanka. 

 

 

 

www.everstws.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.everstws.com/
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AGENCJA REKRUTACYJNA 

Foreign Personnel Service Sp. z o.o. 

Foreign Personnel Service sp. z o.o. jest wiodąca polską agencją rekrutacyjną,  

która specjalizuje się w pozyskiwaniu pracowników z krajów wschodniej Europy oraz Azji.  

FPS rekrutuje masowo personel linii montażowych oraz specjalistów średniego szczebla 

(m.in. operatorzy maszyn, wózków widłowych, brygadziści) do pracy w przedsiębiorstwach  

z branży produkcyjnej (m.in. AGD, automotive, elektronika),  a także przetwórczej, 

logistycznej i wielu innych. 

Sprawność i transparentność rekrutacji gwarantuje fakt, że proces jest realizowany  

bez udziału pośredników, tylko i wyłącznie przez pracowników biur zagranicznych spółki  

(w przypadku Ukrainy i Gruzji) lub licencjonowanych, doświadczonych partnerów  

(w przypadku Wietnamu i Filipin). 

Klientami FPS są największe polskie fabryki. Od kandydatów nie są pobierane żadne opłaty, 

przez co proces spełnia najwyższe standardy HR.  

Agencja rozszerza obecnie swoją działalność na terenie Azji. 

 

 

www.fps-work.pl 

 

 

 

 

http://www.fps-work.pl/


 

 

Strona | 95 

HR/ Agencje zatrudnienia 

 

USŁUGI HR 

Greygoose Outsourcing sp. z o.o. oferuje nowoczesne usługi HR. 

Spółka realizuje projekty z zakresu outsourcingu pracowniczego i skutecznie rekrutuje, szkoli, 

legalizuje pobyt i zapewnia obsługę kadrową pracy obcokrajowców w Polsce - gwarantując  

w ten sposób korzystającym z usług przedsiębiorstwom kompleksową i profesjonalną 

obsługę w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. 

Na zlecenie Klientów eksperci GGO pozyskują kadrę do zakładów pracy reprezentujących 

różnorodne branże: produkcję, przetwórstwo spożywcze, przemysł ciężki, stoczniowy, 

logistykę, hotelarstwo, meblarstwo i inne. 

Atutem GGO jest fakt, że pracownicy są rekrutowani bez udziału pośredników, co sprawia,  

że cały proces jest przeprowadzany szybko (przekazanie personelu, zgodnie z wymaganiami, 

jest realizowane nawet w ciągu tygodnia), transparentnie i oszczędnie. 

Z usług firmy korzystają od lat potężne, działające na terenie całej Polski zakłady 

produkcyjne, marki uznane i rozpoznawane w kraju i na świecie. 

 

 

www.ggo.com.pl 

 

 

 

 

http://www.ggo.com.pl/
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ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA, LEGALIZACJA PRACY, DORADZTWO RESTRUKTURYZACYNE, 

USLUGI KADROWO-PŁACOWE 

Legalizacjapracy.pl Sp. z o.o. 

Legalizacjapracy.pl to zespół ze specjalistyczną wiedzą oraz ogromnym praktycznym 

doświadczeniem.  Prowadzimy pomoc i doradztwo w zakresie prawidłowego i legalnego 

zatrudnienia obcokrajowców oraz z zakresu przedłużania ich pobytu. Każda sprawa 

rozpatrywana jest indywidualnie. Jeśli zatrudniłeś obcokrajowca i nie jesteś pewien  

czy wszystkie dokumenty masz prawidłowo prowadzone lub chcesz przedłużyć jego pobyt  

i pracę lub jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat legalnego zatrudniania 

cudzoziemców, zwróć się do nas. 

W czym możemy Ci pomóc? 

• Kontrola pod względem prawnym dokumentów cudzoziemców posiadających lub 

ubiegających się o zatrudnienie. 

• Pomoc w załatwieniu spraw w urzędach związanych z zatrudnieniem cudzoziemców. 

• Pomoc i doradztwo w trakcie trwania całego procesu legalizacji pobytu czy staranie 

się o niezbędne do tego dokumenty 

• Outsourcing pracowniczy - wsparcie procesów produkcyjnych oraz logistycznych 

• Obsługa rekrutacyjno-wdrożeniowa 

 

 

 

www.legalizacjapracy.pl 

 

 

http://www.legalizacjapracy.pl/
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OUTSOURCING PRACOWNICZY, MIĘDZYNARODOWA REKRUTACJA, USŁUGI HR 

Projektanci Kariery Sp. z o.o. Sp. k. 

Projektanci Kariery to sprawdzony i elastyczny partner w zakresie outsourcingu 

pracowniczego, międzynarodowej rekrutacji, szkoleń oraz wsparcia przedsiębiorstw  

w obszarze HR. Jesteśmy grupą profesjonalistów, która z pasją zajmuje się dostarczaniem 

rozwiązań dla biznesu z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Sprawnie operujemy  

w branży HR na rynku polskim oraz międzynarodowym od przeszło 20 lat. 

Nasze usługi to również rekrutacja i selekcja. Nasi doświadczeni specjaliści zrekrutują  

dla Ciebie pracowników, którzy idealnie wpasują się w specyfikę Twojej firmy. Rekrutujemy 

na rynkach międzynarodowych skupiając się na wszystkich stanowiskach, począwszy  

od najwyższych stanowisk zarządzających, przez stanowiska kierownicze oraz specjalistyczne, 

a na stanowiskach wykonawczych kończąc. 

Szukasz sposobu na optymalizację struktury lub środowiska organizacyjnego,  

którym zarządzasz? Chcesz samodzielnie pozyskać najlepszych kandydatów i pracowników 

na wolne stanowiska pracy w Twojej organizacji lub po prostu potrzebujesz szybko dotrzeć 

do fachowców i specjalistów? Konsulting HR, który oferujemy będzie odpowiedzią  

na wszystkie te pytania. 

Zaproponujemy Ci profesjonalne szkolenia w ramach naszej oferty regularnej, która wciąż się 

rozwija o nowe elementy lub dopasujemy szkolenie „szyte na miarę”, które po określeniu 

Twoich potrzeb i potrzeb Twojego zespołu idealnie wpasuje się oczekiwania jego 

uczestników, a w przyszłości znacząco wpłynie na wartość dodaną Twojego 

przedsiębiorstwa. Wachlarz oferowanych przez nas szkoleń jest bardzo szeroki. Oferujemy 

szkolenia specjalistyczne z różnych sektorów, wciąż dopasowując je do rosnących wymagań 

uczestników. 

www.projektancikariery.pl 

 

 

http://www.projektancikariery.pl/
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HOTEL, KONFERENCJE, SPA 

INTERCONTINENTAL WARSZAWA 

Nowoczesny hotel w centrum Warszawy 

Hotel InterContinental jest położony w samym centrum Warszawy, w wieżowcu o unikalnej  

i nowoczesnej architekturze. Idealna lokalizacja hotelu umożliwia szybki dostęp  

do najbardziej znanych atrakcji turystycznych, jak na przykład Stare Miasto, wpisane na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO.  Hotel znajduje się również w bezpośrednim sąsiedztwie 

Centralnego Dworca Kolejowego, Pałacu Kultury i Nauki oraz Centrum Handlowego Złote 

Tarasy. 

Goście mogą podziwiać panoramę miasta w jednym z 414 elegancko wyposażonych pokoi,  

w tym z 24 nowoczesnych apartamentów długopobytowych z aneksem kuchennym. 

Wszystkie pokoje są po generalnym remocie, który zakończył się w 2019 roku. 

W 2019 roku hotel został wyróżniony prestiżową nagrodą World Travel Awards  

jako najlepszy hotel w Polsce oraz najlepszy biznesowy hotel w Polsce. 14 nowoczesnych sal 

konferencyjnych o łącznej powierzchni 1340m2 sprawia, że InterContinental Warszawa  

to idealne miejsce na międzynarodowe kongresy, ekskluzywne spotkania zarządu  

czy prywatne uroczystości. 

Znajdująca się na miejscu, kilkukrotnie wyróżniana przez przewodnik Michelin RESTAURACJA 

PLATTER BY KAROL OKRASA, spełni oczekiwania najwytrawniejszych smakoszy. Oryginalne  

i pełne niespodzianek menu, to odbicie pasji Karola Okrasy w tworzeniu świeżej i zdrowej 

polskiej kuchni, wzbogaconej międzynarodowymi akcentami. Na Gości czeka także wspaniała 

karta win z całego świata, starannie wyselekcjonowanych przez naszego sommeliera. 

Dla szukających relaksu i wytchnienia nie ma lepszego miejsca niż RiverVierw Wellness 

Centre. Wyjątkowy basen, jacuzzi, sauny oraz centrum fitness zlokalizowane  

są na najwyższych piętrach hotelu, skąd roztacza się wspaniały widok na Warszawę. 

  

www.warszawa.intercontinental.com 

http://interconti.host2.migomedia.com/restauracje-i-bar/platter-by-karol-okrasa/
http://interconti.host2.migomedia.com/restauracje-i-bar/platter-by-karol-okrasa/
http://www.warszawa.intercontinental.com/
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TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE 

TARGI KIELCE S.A. 

Targi Kielce - drugi w Europie Środkowo - Wschodniej organizator targów i wystaw 

Targi Kielce, jeden z dwóch liderów targowych w Polsce, to 90 000 m2 powierzchni 

wystawienniczej, a w tym 36 000 m2 w 7 pawilonach wystawienniczych z nowoczesną 

infrastrukturą. Do kieleckiego organizatora wystaw branżowych przyjeżdża rocznie  276 000 

zwiedzających i gości z blisko 60 krajów oraz 7 000 firm. Roczny bilans wynajętej powierzchni 

wystawienniczej to 223 000 m2 . 

W kalendarzu Targów Kielce jest ponad 70 wydarzeń – targów, wystaw i 700 konferencji - 

m.in. PLASTPOL – najbardziej międzynarodowe targi w Polsce, znany na całym świecie MSPO 

– trzecie targi przemysłu obronnego w Europie, KIDS-TIME – najdynamiczniej rozwijająca  

się impreza branżowa w Europie, SACROEXPO – największe targi sakralne w Europie  

oraz AGROTECH – najchętniej odwiedzane targi rolnicze. 

Targi Kielce są organizatorem konferencji, seminariów i koncertów. W najnowocześniejszym 

w Polsce pawilonie wystawienniczym o powierzchni 5355 m2, możliwa jest organizacja 

kongresów i eventów dla 4500 osób. 

Do Targów Kielce należy jedna trzecia udziału w polskim rynku targowym.  

Wśród organizatorów wystaw z Europy Środkowo – Wschodniej, kielecki ośrodek targowy 

znajduje się na drugiej pozycji pod względem liczby wystawców i wynajętej powierzchni, 

wyprzedzając HUNGEXPO Budapeszt, targi w Brnie czy Międzynarodowe Targi Kijów. 

Oferta Targów Kielce to zatem nie tylko wystawiennicze spotkania biznesowe, ale również 

możliwość aranżacji dużych konferencji i kongresów, jak i kameralnych spotkań 

biznesowych, chociażby w jednej z sal konferencyjnych usytuowanej na 57-metrowej wieży 

widokowej. 

www.targikielce.pl 

http://www.targikielce.pl/
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DEWELOPER POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH I KOMERCYJNYCH 

7R S.A. 

7R SA to dynamicznie rozwijający się deweloper działający na rynku nieruchomości 

komercyjnych, specjalizujący się w dostarczaniu nowoczesnych powierzchni magazynowych  

i produkcyjnych na wynajem. Realizuje zarówno centra magazynowe i przemysłowe 

przeznaczone dla wielu najemców, jak również obiekty typu BTS. 

W portfolio 7R znajdują się wielkopowierzchniowe parki logistyczne oraz miejskie magazyny 

typu Small Business Unit tworzące sieć 7R City Flex Last Mile Logistics. 

W portfolio najemców 7R znajdują się firmy reprezentujące branże, m.in. z sektora logistyki, 

e-commerce, retail czy przedstawiciele lekkiej produkcji. Nasz w pełni zintegrowany zespół 

deweloperski, w tym własny dział projektowy, pozwalają w szybki sposób reagować  

na oczekiwania klientów, a co za tym idzie dostarczać im rozwiązania dostosowane do ich 

indywidualnych potrzeb. 

Do tej pory firma zrealizowała projekty o łącznej powierzchni 740 000 mkw., natomiast  

w przygotowaniu znajduje się ponad 1,6 mln mkw. w różnych lokalizacjach na terenie całej 

Polski. 

Oprócz głównego biura w Krakowie posiadamy również oddziały w Warszawie, Gdańsku  

i Sosnowcu, dzięki czemu nasi pracownicy mogą sprawnie realizować inwestycje dla klientów 

z całej Polski. 

 

www.7rsa.pl 

 

 

 

http://www.7rsa.pl/
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KANCELARIA PRAWNA 

Artur Michalski, SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak sp. k.  

Artur Michalski, Partner, Head of China Desk w SSW Pragmatic Solutions, łączy w sobie 

wieloletnie doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę na temat wielu obszarów 

chińskiego prawa i chińskich realiów biznesowych. Posiada unikalne zdolności do budowania 

interdyscyplinarnych zespołów prawników, w taki sposób aby efektywnie doradzać w wielu 

sektorach gospodarki. 

Jako Head of China Desk w SSW Pragmatic Solutions, Artur Michalski doradza 

przedsiębiorcom funkcjonującym zarówno na rynku polskim, jak i chińskim. Artur jest 

ekspertem w dziedzinie rozwoju biznesu, doradza polskim przedsiębiorcom w transakcjach  

z partnerami chińskimi oraz wspiera chińskie podmioty planujące inwestycje bądź 

prowadzące działalność w Polsce. 

Multidyscyplinarny zespół China Desk składa się z prawników, którzy mieszkali, studiowali  

i pracowali w Chinach. China Desk to dedykowani eksperci, którzy nie tylko posługują się 

językiem chińskim, ale również doskonale rozumieją i doceniają chińską kulturę, historię  

i sposoby prowadzenia biznesu. Zespół China Desk świadczy usługi na najwyższym poziomie, 

budując relacje oparte na zaufaniu, szacunku i współpracy.  

Artur Michalski jest Wiceprzewodniczącym Sekcji Gaming, E-sport & Interactive Media. 

Dzięki doświadczeniu w realizacji projektów związanych z obsługą transakcji w obszarach 

m.in.: gier, e-sportu oraz interactive media, wspiera krajowych i międzynarodowych 

producentów i wydawców gier, ze świadomością zawiłości branży i międzynarodowym 

doświadczeniem w obszarze. Doradza przedsiębiorcom szczególnie w zakresie wypełniania 

wymogów określonych w krajowych i unijnych regulacjach. 

 

https://ssw.solutions/pl/zespol/artur-michalski/ 

 

https://ssw.solutions/pl/zespol/artur-michalski/
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KANCELARIA PRAWNA 

Chmaj i Wspólnicy Sp. k.  

Kancelaria Chmaj i Wspólnicy to prestiżowa kancelaria sieciowa, tworzona przez zespół 

merytoryczny złożony z wykwalifikowanych i doświadczonych radców prawnych, adwokatów 

i aplikantów, wysoko wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach prawa o bogatym 

dorobku dydaktycznym i publicystycznym. Poza stałym zespołem, z Kancelarią współpracuje 

szerokie grono profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych. 

Współpracującym Klientom oferowana jest bezzwłoczna reakcja w zakresie powstałych 

problemów, wysoki poziom specjalizacji oraz rzetelna i kompleksowa obsługa prawna. 

Kancelaria przygotowuje również ekspertyzy i opinie prawne dla szeregu podmiotów,  

do grona których należą: 

• średnie i duże spółki, jak koncerny energetyczne i zagraniczne Korporacje; 

• organy administracji rządowej i samorządowej; 

• szkoły wyższe, fundacje i stowarzyszenia. 

Kancelaria opiera swoją renomę i pozycję rynkową na zaufaniu i zadowoleniu Klientów.  

Do obszarów specjalizacji należą między innymi branża energetyczna, administracja 

publiczna, prawo gospodarcze i prawo zamówień publicznych oraz fuzje i przejęcia. 

 

www.chmaj.pl 

 

 

http://www.chmaj.pl/
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USŁUGI KSIĘGOWE, DORADZTWO PODATKOWE, REJESTRACJE SPÓŁEK 

FAB Tax & Accountancy by Bilans S.A. 

Główną działalnością FAB Tax & Accountancy by Bilans S.A. jest księgowość, doradztwo 

podatkowe, usługi kadrowo-płacowe, rejestracje spółek, działalności gospodarczych  

oraz kojarzenie partnerów biznesowych. 

Biuro rachunkowe FAB Tax & Accountancy istnieje na rynku od ponad 20 lat, dzięki czemu 

może pochwalić się ogromnym doświadczeniem i znajomością rynku. 

Biuro księgowe FAB Tax & Accountancy by Bilans S.A. prężnie się rozwija, poza siedzibami  

w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13 oraz ul. Postępu 14 otwarto kolejne w Katowicach,  

w niedalekiej przyszłości planuje ekspansję całego kraju. 

Obecnie firma obsługuje niemal 400 podmiotów zarówno polskich jak i zagranicznych. 

 

 

 

www.bilans.eu 

 

 

 

 

 

 

http://www.bilans.eu/
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WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Z AZJI CENTRALNEJ I EUROZJATYCKIEJ UNII 

GOSPODARCZEJ 

EuroEnergoCommerce Sp. z o. o. 

EuroEnergoCommerce Sp. z o. o. swoją działalność koncentruje na rozwoju współpracy 

przemysłowo-handlowej pomiędzy Polską a krajami należącymi do Euroazjatyckiej Unii 

Gospodarczej i Azji Centralnej. Firma funkcjonuje na rynku międzynarodowym jako pomost 

pomiędzy przedsiębiorstwami dwóch wymagających rynków wschodnio  

i zachodnioeuropejskich. Ma stałe biuro przedstawiciela w Republice Białoruś w Mińsku. 

Spółka kieruje ofertę do firm dążących: poszerzyć bazę swoich partnerów biznesowych  

i klientów handlowych; rozwinąć import i eksport produktów oraz usług z rynków i na rynki 

zagraniczne. Usługi firmy są kompleksowe: od pomysłu, poprzez selekcję, do projektu 

biznesowego i kontraktu. Firma oferuje zróżnicowane usługi dopasowane do potrzeb 

partnerów. Profil spółki nie jest ograniczony do wąskiej specjalizacji, co stanowi jeden  

z istotnych jej atutów. 

Głównym kierunkiem spółki EuroEnergoCommerce jest działalność na rynkach wyrobów  

z drewna, konstrukcji i półproduktów metalowych, robót budowlanych, ekskluzywnych 

opakowań dla przemysłu spożywczego, a także na rynku samych produktów spożywczych 

oraz nieruchomości.  

 

https://euroenergocommerce.wixsite.com/euro/o-nas 

 

 

 

 

https://euroenergocommerce.wixsite.com/euro/o-nas
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OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

Kancelarie Adwokackie PAHL & ZIENTARSKA 

Kancelarie Adwokackie PAHL & ZIENTARSKA realizują usługi prawne o szerokim spektrum, 

skierowane zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych oraz jednostek 

sektora publicznego. 

Kancelarie specjalizują się przede wszystkim w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych 

z kapitałem chińskim. Wieloletnie doświadczenie w tej materii, a także kompleksowa wiedza 

zdobyta podczas aktywnej praktyki pozwala na przypisanie Nam cech ekspertów  

w tym zakresie. 

Przeprowadzamy kompleksowe procesy zakładania spółek z kapitałem chińskim na terenie 

Polski, opracowujemy umowy, doradzamy, jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną chińską. 

Nadzorujemy wiele podmiotów oraz inwestycji. Poznaliśmy specyfikę prawną oraz faktyczną 

działania chińskich przedsiębiorców oraz spółek. 

Posiadamy liczne kontakty na terenie Chin oraz Hong Kongu również w zakresie biznesowym 

oraz inwestycyjnym. Funkcjonujemy w kręgu poważnych inwestorów oraz udziałowców, 

którzy darzą Nas wielkim szacunkiem. Współpracujemy z Izbami Gospodarczymi z terenu 

Polski oraz Niemiec. Możemy nawiązać kontakt z niemal każdą branżą biznesową.  

Zakres oferowanych usług obejmuje m.in.: 

porady prawne, stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora 

publicznego, sporządzanie opinii prawnych i analiz, opracowywanie umów, sporządzanie 

projektów pism procesowych i pozasądowych, udział w różnego rodzaju negocjacjach. 

 Członkowie zespołu Kancelarii reprezentują Klientów w toku postępowań negocjacyjnych, 

przedsądowych, jak również przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich 

instancji, organami ścigania, organami administracji oraz organami egzekucyjnymi. Aktywnie 

uczestniczą w polubownym rozwiązywaniu sporów na etapie pozaprocesowym, co pozwala 

na znaczne ograniczenie kosztów Klientów, które mogłyby powstać na późniejszym etapie. 

www.pahl.pl 

http://www.pahl.pl/
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WSPARCIE W PRAWNYCH ASPEKTACH PROWADZENIA BIZNESU 

KANCELARIA PRAWNA PIOTR WARDA 

Kancelaria Prawna Warda to istniejąca od ponad 10 lat firma prawnicza będąca wsparciem 

prawnym i negocjacyjnym dla inwestorów, właścicieli nieruchomości oraz spółek z różnych 

branż. Zespół Kancelarii tworzą prawnicy z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w dużych 

firmach, w tym na kierowniczych stanowiskach. 

Sukces naszych Klientów jest także naszym sukcesem. 

Nasza oferta obejmuje m.in.: 

• Zarządzamy projektami i zespołami prawników i managerów, 
• Sporządzamy BIZNES PLANY z KALKULACJAMI FINANSOWYMI i pozyskujemy 

INWESTORÓW dla naszych Klientów, 
• Poprowadzimy negocjacje handlowe tak, by zyskały obie Strony, 
• Pomożemy założyć spółkę, 
• Przeprowadzimy proces likwidacji, łączenia, podziału lub przekształcenia spółki, 
• Przygotujemy dokumentację korporacyjną (uchwały, protokoły, regulaminy), 
• Opracujemy wzorce i projekty umów, 
• Poprowadzimy windykację przedsądową, sprawę sądową, egzekucyjną lub urzędową, 
• Doradzimy jak bezpiecznie i zarazem efektywnie prowadzić własny biznes, 
• Sporządzimy szybką opinię co do proponowanych, konkretnych działań. 
• Negocjacje handlowe 
• Umowy - wybierzemy optymalne rozwiązania kontraktowe tak, aby zabezpieczyć interesy 

Twojej firmy w najszerszym, możliwym zakresie Transakcje międzynarodowe 
• Sporządzamy i weryfikujemy kontrakty z partnerami zagranicznymi z całego świata. 

 

www.kancelaria-warda.pl 

http://www.kancelaria-warda.pl/
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                                           KANCELARIA PRAWNA 

KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp.k.  

Kancelaria Prawnicza KW KRUK I WSPÓLNICY, od ponad 20 lat świadczy doradztwo  

oraz usługi prawne dla wiodących polskich oraz zagranicznych firm działających w różnych 

branżach i sektorach gospodarki, w niemal każdej dziedzinie prawa. Główne obszary praktyk 

kancelarii obejmują m.in.: 

• zakładanie spółek (zarówno z udziałem polskiego jak i zagranicznego kapitału), tworzenie 

krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, tworzenie w Polsce oddziałów  

i przedstawicielstw zagranicznych przedsiębiorców; 

• bieżącą obsługę korporacyjną spółek; 

• obsługę prawną transakcji sprzedaży, dzierżawy, likwidacji, przekształcania, łączenia  

oraz przejmowania spółek; 

• sporządzanie, opiniowanie, negocjowanie, zawieranie oraz rozwiązywanie umów (zarówno  

w obrocie krajowym jak i międzynarodowym); 

• spory sądowe i pozasądowe (zarówno w ramach arbitrażu jak i mediacji); 

• przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych podmiotów gospodarczych  

oraz nieruchomości a także due diligence planowanych inwestycji; 

• działania mające na celu wykrywanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej  

oraz odzyskiwanie aktywów; 

• doradztwo z zakresu prawa celnego i handlu międzynarodowego dotyczące zarówno 

regulacji prawa polskiego jak i międzynarodowego. 

Kancelaria jest jedynym polskim członkiem ICC Fraudnet – międzynarodowej sieci prawników 

specjalizujących się w śledzeniu i odzyskiwaniu aktywów oraz jedynym polskim członkiem IR 

Global – globalnej sieci skupiającej profesjonalnych doradców z ponad 155 jurysdykcji  

– w zakresie prawa celnego oraz white collar crime. Należy także do Greenlane – European 

Customs and Trade Law Firms – organizacji zrzeszającej prawników z obszaru cła i handlu 

międzynarodowego.  

www.legalkw.pl 

http://www.legalkw.pl/
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NIERUCHOMOŚCI 

MAXON Nieruchomości Sp. z o.o. 

MAXON Nieruchomości to wiodąca firma doradcza działająca na polskim rynku 

nieruchomości od ponad 30 lat. 

Nasz zakres działalności obejmuje kompleksowe usługi związane z rynkiem nieruchomości 

mieszkaniowych, biurowych i przemysłowo – magazynowych. Oferujemy pełen zakres usług: 

pośredniczymy przy sprzedaży bądź wynajmie mieszkań i domów, szukamy terenów 

inwestycyjnych.  

Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie strategicznym z zakresu wynajmu oraz 

sprzedaży obiektów biurowych. Dla Klientów zainteresowanych nieruchomościami 

przemysłowymi przeprowadzamy badania rynku i lokalizacji, negocjujemy i renegocjujemy 

umowy najmu. Nasi eksperci wspierają Klientów na każdym etapie procesu transakcyjnego, 

tak by przebiegał on w sposób transparentny i bezpieczny dla każdej ze stron.  

Dzięki znajomości rynku i długofalowym relacjom z międzynarodowymi i lokalnymi 

deweloperami, udało nam się stworzyć jedną z największych baz nieruchomości w Polsce.  

W każdym projekcie, w którym bierzemy udział najważniejsze jest dla nas znalezienie 

rozwiązania, które spełnia wszystkie założenia Klienta. 

 

Nieruchomości magazynowo- produkcyjne: www.magazyny.online 

Nieruchomości biurowe: www.biura.online 

Nieruchomości mieszkaniowe: www.maxon.pl 

 

www.maxon.pl 

 

http://www.maxon.pl/
http://www.maxon.pl/
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BROKER UBEZPIECZENIOWY 

MENTOR S.A. 

Firma Mentor S.A. powstała w 1994 roku jako broker ubezpieczeniowy. 

W przeciągu ponad 24 lat działalności w spółce powstało ponad 20 wyspecjalizowanych biur 

brokerskich, które są partnerami w zakresie ubezpieczeń dla firm z najróżniejszych branż. 

Spółka świadczy kompleksowe usługi, poczynając od analizy, doradztwa, po wybór 

najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej dla klienta. Aktywnie uczestniczy także  

w procesie likwidacji szkód ubezpieczeniowych. 

Na szczególną uwagę zasługuje szereg portali dostępnych w trybie online, które maksymalnie 

upraszczają proces zawierania umów ubezpieczenia dla określonych branż. 

Mentor S.A. pracuje zasadniczo na rynku polskim, jednakże obsługuje także podmioty 

zagraniczne.  Na szeroką skalę współpracuje z partnerami zagranicznymi,  

a także jest członkiem europejskich i światowych stowarzyszeń i organizacji branżowych. 

Firma zatrudnia 230 pracowników, z których 130 posiada licencje brokerskie. Ich działania 

wspierają dyplomowani prawnicy, ekonomiści, specjaliści z dziedziny IT oraz likwidacji szkód  

i zamówień publicznych. 

Kompleksowe czynności brokerskie na najwyższym poziomie potwierdzone są certyfikatem 

jakości ISO 9001:2015, a bezpieczeństwo powierzonych informacji poparte jest przez system 

Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2017. 

 

www.mentor.pl 

http://www.mentor.pl/
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USŁUGI KSIĘGOWE, DORADZTWO PODATKOWE 

 

Biuro Rachunkowo-Doradcze REJESTR Tomasz Rebell 

Biuro rachunkowo-doradcze "Rejestr" to powstała w 1993 roku kancelaria podatkowa, 

prowadzona przez Tomasza Rebell - wpisanego na listę ministra finansów pod nr 06479- 

doradcę podatkowego. 

Biuro specjalizuje się w rozliczaniu podmiotów gospodarczych prowadzących dokumentację 

podatkową w oparciu o Ustawę o rachunkowości, oferując poza usługami księgowymi  

i kadrowymi szeroko rozumiane doradztwo podatkowe oraz audyt. 

Pomagamy w zakładaniu nowych podmiotów oraz w sporządzaniu dokumentacji 

rejestracyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym korzystając ze stron portalu s24  

i współpracując z kancelarią notarialną i prawną. 

Nasze biura świadczą usługi w Gdyni, Elblągu i Braniewie. Z naszych usług korzystają 

podmioty z województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pomorskiego oraz obwodu 

Kaliningradzkiego. 

  

www.biurorachunkowe-braniewo.pl 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biurorachunkowe-braniewo.pl/
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USŁUGI REJESTRACJI SPÓŁKI W CHINACH I CERTYFIKACJI PRODUKTÓW 

SENRUIDE (SINTRADE) GUANGZHOU 

Sintrade to spółka zarejestrowana w Guangzhou, która wspiera współpracę chińskich  

oraz zagranicznych przedsiębiorców w rejonie delty rzeki perłowej czyli miast Guangzhou, 

Shenzhen, Zhuhai, Huizhou, Dongguan. Zajmujemy się gównie asystowaniem 

przedsiębiorców branży spożywczej oraz branżą CGI (Consumer Good Inspection),  

gdzie również działamy jako przedstawiciel dla firm Chińskich. 

Oferujemy wiele usług w tym rejestracji firmy w Chinach, pomoc w rejestracji firmy w Hong 

Kongu, rejestracja znaku towarowego, uzyskanie licencji, pomoc w rejestracji produktu  

w CIQ (China Inspection Quarantine) , dostarczeniu próbek do CIQ, sprawdzanie rzetelności 

firmy, otwarcie przedstawicielstwa, prowadzenie biura, współdzielenie magazynu. 

Ponadto, jesteśmy również przedstawicielem jednej z większych chińskich firm testujących 

różnego rodzaju produktów użytku codziennego oraz dóbr konsumpcyjnych w tym zabawek, 

ubrań, jedzenia, przedmiotów kuchennych oraz wielu innych. Firma, z którą współpracujemy 

analizuje produkty pod względem zgodności produktów z lokalnym prawem (USA, Europa, 

Australia, Chiny) oraz składu chemicznego, wytrzymałości, jakości. 

 

 

https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/sintrade/ 

 

 

 

 

 

https://polandasia.com/członkostwo/nasi-partnerzy/sintrade/
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OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I INDYWIDUALNYCH 

SZYMAŃCZYK ROMAN DERESZ KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA 

SRDK to zespół 3 Partnerów-adwokatów oraz liczni współpracownicy – adwokaci  

i aplikanci. Od 2011 roku zajmujemy się obsługą prawną podmiotów gospodarczych  

oraz Klientów indywidualnych; również w sprawach, w których przenikają się zagadnienia 

biznesowe i prywatne. Prawnicy kancelarii SRDK pracują w dwóch, często współpracujących 

ze sobą, departamentach: Transakcyjnym i Obsługi Gospodarczej oraz w Procesowym  

i Spraw Indywidualnych. Fundamentem kancelarii jest trójka Partnerów: 

• adwokat Marcin Szymańczyk 

• adwokat Zbigniew Roman 

• adwokat Katarzyna Deresz-Lewandowska. 

Każdy z nich jest członkiem warszawskiej Izby Adwokackiej. W zespole kancelarii SRDK 

znajdują się także inni wykwalifikowani prawnicy, z których każdy jest specjalistą w swojej 

dziedzinie, dzięki czemu adwokaci uzupełniają się, dbając o sprawy naszych Klientów. 

Oferowana przez nas obsługa prawna firm obejmuje szeroko rozumiane prawo gospodarcze  

i administracyjne, w tym prawo nieruchomości, prawo korporacyjne, zamówienia publiczne  

i prawo budowlane. Prowadzący obsługę korporacyjną adwokaci Departamentu 

Transakcyjnego i Obsługi Gospodarczej zajmują się bieżącym doradztwem, analizą  

oraz przygotowaniem umów zawieranych w obrocie gospodarczym. Specjalizujemy  

się w transakcjach dotyczących nieruchomości, M&A i procesach due diligence. W ramach 

obsługi przedsiębiorstw realizujemy również optymalizację prawną i podatkową transakcji. 

Nasi adwokaci reprezentują Klientów również w postępowaniach z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki odpadami. Dbamy o Państwa interesy m.in. w postępowaniach  

w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach 

dotyczących sankcji administracyjnych wymierzanych przedsiębiorcom za naruszenie 

przepisów o ochronie środowiska. 

www.srdk.pl 

http://www.srdk.pl/
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CERTYFIKACJA, BADANIA, INSPEKCJE, EKSPERTYZY 

TÜV SÜD Polska 

Jednostka certyfikująca TÜV SÜD Polska jest zaufanym partnerem zapewniającym 

bezpieczeństwo, ochronę oraz rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Oferuje 

kompleksowe rozwiązania w zakresie badań, inspekcji, ekspertyz i certyfikacji w całym 

łańcuchu dostaw i produkcji. Logo oraz znaki certyfikacji TÜV SÜD stanowią dowód 

spełnienia wymagań, potwierdzony przez niezależną, międzynarodową jednostkę 

certyfikującą, a nasze certyfikaty kompetencji personelu zapewniają większe możliwości 

rynkowe. 

Koncertujemy się na nowych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach dla: 

• energetyki,  

• infrastruktury i kolei, 

• mobility&automotive, 

• nieruchomości, 

• ochrony zdrowia i farmacji, 

• produkcji przemysłowej, 

• produktów konsumenckich i branży retail, 

• przemysłu rolno-spożywczego. 

• wyrobów kosmetycznych i chemii gospodarczej, 

 TÜV SÜDPolska oferuje kompleksowe rozwiązania na każdym etapie rozwoju biznesu: 

• Szkolenia,  

• Auditowanie i certyfikacja systemów zarządzania,   

• Inspekcje  

• Badania i certyfikacja wyrobów,   

www.tuvsud.com 

http://www.tuvsud.com/
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USŁUGI DORADZTWA EKSPORTOWEGO 

Uniconsult Wick & Partner 

Uniconsult Wick & Partner jest specjalistą w zakresie doradztwa eksportowego. 

Towarzyszymy europejskim klientom w drodze do Chin i wspieramy ich w poszukiwaniu 

importerów i partnerów dystrybucyjnych. Jednak dodatkowo od wielu lat działamy  

również w Europie Zachodniej, Lewancie i Europie Południowo-Wschodniej. 

Doradzamy również chińskim firmom, które chcą sprzedawać do Europy i jesteśmy 

wiarygodnym i kompetentnym partnerem. Dzięki naszej polskiej filii w Katowicach 

posiadamy również bogate doświadczenie w Europie Wschodniej, oferując chińskim firmom 

największe szanse na wejście na rynki Europy Wschodniej razem z nami. 

Bazując na naszym 20-letnim doświadczeniu w eksporcie, jesteśmy w stanie zaoferować 

kompleksowe usługi doradcze oraz wspierać naszych klientów naszą siecią i kontaktami 

oprócz naszych kwalifikacji. 

Wspólnie określamy optymalną strategię sprzedaży i dbamy o jej realizację. Doradzamy 

firmom z branż: 

• Żywność / napoje i FMCG 

• Styl życia 

• Infrastruktura 

• Technologia srodowiskowa 

• Górnictwo 

• Hurt 

• Technologia medyczna 

• Motoryzacja 

Przygotowujemy analizę rynku, wyszukujemy odpowiednich partnerów dystrybucyjnych, 

przedstawiamy produkty naszych klientów oraz prowadzimy wstępne negocjacje w celu 

zbudowania długoterminowych relacji z klientami. Każdej firmie oferujemy indywidualne 

rozwiązania umożliwiające rozwój rynku i wspieramy rozwój struktur sprzedaży. 

www.uniconsult-wick.com 

http://www.uniconsult-wick.com/
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USŁUGI CONSULTINGU 

Vistula Ventures Sp. z o.o 

Vistula Ventures Projektujemy innowacyjne strategie. Pomagamy rozwijać biznes. 

Vistula Ventures Sp. z o.o. to przede wszystkim zespół profesjonalistów: 

• Z bogatym, wieloletnim doświadczeniem w strategii biznesowej oraz w obszarze 

technologii, potwierdzonym udziałem w licznych projektach zakończonych sukcesem 

• Wspierający Klientów w sektorze B2B i B2C w Polsce i za granicą 

• Posiadający doświadczenie w tworzeniu procesów operacyjnych oraz strategii 

sprzedaży 

• Potrafiący właściwie interpretować potrzeby biznesu i tłumaczyć je na język 

technologiczny i vice versa 

Jak działamy? 

Wymiana wiedzy i informacji, a także wypracowanie najlepszych rozwiązań w kontekście 

organizacji (firmy Zleceniodawcy), jej procesów, projektów czy portfolio produktowego 

odbywa się w ramach dedykowanych warsztatów. Takie podejście pozwala na lepsze 

zrozumienie potrzeb oraz przynosi obopólne korzyści. W ramach projektów korzystamy  

z technik takich jak burza mózgów (np. w oparciu o Design Thinking czyli metodę 

usystematyzowanego podejścia do procesu innowacji), moderowane dyskusje  

w zamkniętych grupach, a także pogłębione wywiady z określonymi interesariuszami. 

Warsztaty zawsze prowadzone są w niewielkich grupach, z osobami bezpośrednio 

zaangażowanymi w określony proces biznesowy. W trakcie spotkań warsztatowych nasi 

eksperci i trenerzy przekazują wiedzę na temat najlepszych praktyk rynkowych, case studies, 

pokazują istotne dane rynkowe oraz dzielą się praktycznym know-how i swoim wieloletnim 

doświadczeniem.  

 

www.vistulaconsulting.com 

 

http://www.vistulaconsulting.com/
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KANCELARIA PRAWNO-GOSPODARCZA 

Kancelaria Prawno-Gospodarcza Warsaw Legal Hazem Yacoub 

Kancelaria Prawno-Gospodarcza Warsaw Legal została założona przez polskiego prawnika 

pochodzącego z Jordanii, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego, byłego doktoranta tego wydziału w latach 90-tych, członka warszawskiego 

SDP, mającego długoletnie doświadczenie w kierowaniu spółkami z branży handlowej  

i nowych technologii 

Kancelaria powstała w odpowiedzi na dynamiczny rozwój stosunków dyplomatycznych  

i współpracy gospodarczej między Polską a krajami z Bliskiego Wschodu, wzrastającą 

wymianą handlową pomiędzy polskimi firmami oraz firmami z tamtego regionu. Chcemy być 

łącznikiem między bliskowschodnimi firmami i inwestorami a polskim biznesem, ułatwić im 

wchodzenie na rynek polski, a z drugiej strony zapewnić wchodzenie polskich towarów  

i usług na rynki arabskie 

Chcemy wychodzić poza schemat typowej kancelarii prawnej rozszerzając nasze usługi i pola 

działania na sfery gospodarcze, naukowe, szkoleniowe, edukacyjne, medyczne i inne. 

Prowadzimy działania promocyjne dla specjalnych stref ekonomicznych SSE (z województwa 

świętokrzyskiego i małopolskiego), zajmujemy się rekrutacją studentów zagranicznych  

dla kilku polskich szkół wyższych, działamy marketingowo dla kilku specjalistycznych klinik 

medycznych i uzdrowisk  w Polsce. Naszym atutem jest nie tylko znajomość prawa, języka  

i realiów polskich, ale i jednocześnie znajomość języka arabskiego i realiów krajów arabskich. 

Znajomość języków arabskiego i polskiego czyni nas jedyną taką kancelarią prawną w Polsce, 

prowadzoną przez polskich prawników a zarazem osób pochodzących z tamtego regionu. 

 

 

www.warsawlegal.pl 

 

http://www.warsawlegal.pl/
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USŁUGI OCHRONIARSKIE I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 

SERIS KONSALNET HOLDING S.A. 

Jesteśmy największą firmą branży ochrony w Polsce oraz częścią międzynarodowej Grupy 

SERIS – jednego z globalnych leaderów w branży Security. 

Działamy od ponad 25 lat, świadcząc usługi w każdym segmencie rynku Security: ochronie 

fizycznej, monitoringu obiektów stacjonarnych oraz monitoringu GPS pojazdów,  

a także projektowaniu i realizacji technicznych systemów zabezpieczeń. 

Zapewniamy ochronę fizyczną ponad 3500 obiektów, a usługę monitorowania świadczymy 

dla ok. 64 000 obiektów stacjonarnych i 13 000 pojazdów. Wśród naszych Klientów można 

znaleźć sieci handlowe, banki, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, obiekty 

strategiczne, firmy przemysłowe oraz jednostki wojskowe. 

Posiadamy zaawansowane zaplecze technologiczne: centralną stację monitorowania 

alarmów, systemy informatyczne oraz największy w Polsce dział projektowy. 

W skład naszej grupy kapitałowej wchodzi również spółka SERIS Konsalnet Cleaning, 

oferująca usługi profesjonalnego utrzymania czystości. 

Poza usługami związanymi bezpośrednio z bezpieczeństwem możemy, we współpracy  

z renomowanymi partnerami, zapewnić również serwis kompleksowego zarządzania 

nieruchomościami. 

 

www.konsalnet.pl 

 

 

http://www.konsalnet.pl/
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USŁUGI OCHRONIARSKIE I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 

PIAST GROUP Sp. z o.o. 

Grupa PIAST od ponad 60 lat zajmuje się m.in. ochroną osób i mienia, wykonywaniem usług 

porządkowo-czystościowych, obsługą procesów produkcyjnych. Firma dostarcza Klientom 

usługę z najlepszą relacją ceny do jakości, dlatego współpraca ze spółkami Grupy PIAST  

jest efektywna, długotrwała i obustronnie korzystna.  

W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Grupa PIAST realizuje usługi: 

• Ochrony wewnętrznej i zewnętrznej zakładów, 

• Ochrony budynków użyteczności publicznej,  

• Ochrony parkingów i placów, 

• Zabezpieczenia obiektów o obowiązkowej ochronie, 

• Zabezpieczenia imprez masowych i okolicznościowych. 

Grupa PIAST oferuje usługi obiektów stałych i w ruchu w oparciu o najnowsze rozwiązania 

techniczne co zapewnia niezawodny, całodobowy nadzór monitorowanego i chronionego 

obiektu. Grupa PIAST posiada jedną z największych własnych sieci Grup Interwencyjnych 

oraz Grup Patrolowych. Dzięki temu firma daje swoim Klientom poczucie bezpieczeństwa 

 i gwarancję profesjonalizmu. Grupa PIAST zapewnia usługę konwoju wartości pieniężnych 

oraz przedmiotów wartościowych. 

Grupa PIAST usługi porządkowo-czystościowe realizuje na podstawie stałych umów  

oraz jako zlecenia jednorazowe.  

Grupa PIAST oferuje również outsourcing etapów produkcji. W ramach tej usługi firma 

realizuje m.in. usługi: pakowania produktów, sortowania i segregacji, montażu podzespołów, 

obsługi etapów produkcyjnych w przemyśle spożywczym i konfekcyjnym, obsługi 

magazynów, prac polowych.  

www.piast.info.pl 

http://www.piast.info.pl/
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USŁUGI Z ZAKRESU MARKETINGU I PR 

NES AGENCY  

Nasza agencja świadczy usługi z zakresu marketingu. Swoją pozycję na rynku z dużym 

sukcesem rozwijamy od ponad 20 lat. 

Kreujemy i realizujemy spersonalizowane, unikalne strategie marketingowe. Skupiamy  

się na budowaniu znaczących relacji B2B i B2C łącząc doświadczenie i praktykę. Dla naszych 

Klientów zwiększyliśmy sprzedaż na poziomie kilku milionów złotych, pozyskaliśmy  

oraz przyciągnęliśmy uwagę tysięcy odbiorców, zrealizowaliśmy setki działań w różnych 

dziedzinach marketingu. 

Koncentrujemy się na dedykowanych rozwiązaniach w oparciu o potrzeby, plany rozwoju, 

założone cele i budżet. Dzięki precyzyjnej umiejętności łączenia synergii wielu obszarów 

marketingu, błyskawicznej implementacji najnowszych trendów rynkowych, opracowanych  

i wdrażanych działań aktywnie wzmacniamy pozycję wielu firm na rynku a co za tym idzie 

podnośmy ich rentowność czyli zysk. 

Jesteśmy sprawdzonym partnerem biznesowym a przede wszystkim istniejemy po to aby 

firmy naszych Klientów rozwijały się i zarabiały. 

 

 

www.nes.agency 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nes.agency/
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KONFERENCJE BRANŻOWE DLA MANAGERÓW SEKTORA LOGISTYKI 

LOGISTICS MANAGER należące do MEDIA4BUSINESS Sp. z o.o. 

CZASOPISMO 

"Logistics Manager” to czasopismo agregujące treści o charakterze globalnym, koncentrując 

się jednocześnie na kluczowych dźwigniach pozwalających projektować i transformować 

współczesną logistykę. Współpraca z globalnymi autorytetami i instytucjami,  

takimi m.in. jak Stratfor, Armstrong & Associates, Coface, EFT, PwC czy Supply Chain Logistics 

Group pozwala nam tworzyć bezprecedensową na polskim rynku platformę wiedzy 

logistycznej, unikatowy periodyk dla menedżerów i decydentów łańcucha dostaw, chcących 

kształtować swój biznes i procesy w przewidywalny, ale i plastyczny sposób. Tytuł nierzadko 

wykracza poza aktualność, opisując najnowsze trendy zarządcze oraz rozwiązania z zakresu 

inteligentnych technologii, sięga prognozami po łańcuchy i logistykę jutra. 

KONFERENCJE 

Wydawca czasopisma “Logistics Manager” jest także organizatorem największych 

ogólnopolskich konferencji branżowych dla menedżerów sektora logistyki, które odbywają 

się w większych miastach na terenie całej Polski. Są to jednodniowe spotkania łączące silny 

program merytoryczny z możliwością prezentacji oferty dostawców usług i rozwiązań  

dla logistyki, łańcucha dostaw, magazynowania i transportu. 

 

 

 

www.logistics-manager.pl 

 

 

 

http://www.logistics-manager.pl/
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KONFERENCJE BRANŻOWE DLA MANAGERÓW FIRM PRODUKCYJNYCH 

PRODUCTION MANAGER należące do MEDIA4BUSINESS Sp. z o.o. 

Czasopismo 

„Production Manager” to pierwsze w Polsce czasopismo dedykowane kadrom zarządzającym 

produkcją oraz procesami okołoprodukcyjnymi. Misją periodyku jest kreowanie 

konkurencyjnego, ergonomicznego, nowoczesnego, bezpiecznego oraz zintegrowanego 

środowiska produkcyjnego, w oparciu o nowoczesne zarządzanie oraz ideę czwartej 

rewolucji przemysłowej – Przemysł 4.0. Ponadto czasopismo pełni rolę platformy wymiany 

najlepszych praktyk co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności firm produkcyjnych  

oraz standardów zarządzania w zakładach produkcyjnych działających na terenie Polski. 

Konferencje 

"Production Manager" jest organizatorem jednodniowych ogólnopolskich konferencji 

branżowych z cyklu "Production Manager Meetings", skierowanych do osób decyzyjnych  

z managementu polskich firm produkcyjnych. Prestiż wydarzeń, skupiających każdorazowo 

blisko 250 menedżerów, gwarantowany jest przez połączenie silnego programu 

merytorycznego z możliwością prezentacji oferty dostawców usług i rozwiązań. 
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KONFERENCJE BRANŻOWE DLA SEKTORA TSL 

TRANSPORT MANAGER należący do MEDIA4BUSINESS Sp. z o.o. 

CZASOPISMO 

“Transport Manager” jest ogólnopolskim czasopismem branżowym skierowanym do kadry 

zarządzającej transportem drogowym i logistyką. Z uwagi na biznesowy charakter pisma, 

jego odbiorcami są głównie menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie firmą, 

transportem, logistyką i łańcuchem dostaw. Pismo skierowane jest przede wszystkim  

do średnich i dużych przedsiębiorstw, których floty własne przekraczają 20 pojazdów  

oraz do firm, które w swojej działalności wykorzystują tabor podwykonawców. To fachowy 

dwumiesięcznik branżowy skupiający się na prawnych, finansowych, technicznych  

i ekonomicznych aspektach prowadzenia działalności w sektorze TSL. 

KONFERENCJE 

Wydawca czasopisma “Transport Manager” jest także organizatorem największych 

ogólnopolskich konferencji branżowych "Transport Manager Meetings" dla menedżerów 

sektora transportu, spedycji i logistyki, które odbywają się w większych miastach na terenie 

całej Polski, oraz dwudniowego wydarzenia "Forum Menedżerów Transportu i Logistyki".  

Są to jednodniowe spotkania łączące silny program merytoryczny z możliwością prezentacji 

oferty dostawców usług i rozwiązań dla sektora TSL. 
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FUNDACJA DLA CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” jest organizacją pożytku publicznego, działającą  

od 1998 roku. Otacza opieką chore i niepełnosprawne dzieci z całej Polski. Przekazuje 

fundusze na ich leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw, sprzętu medycznego, pomocy 

edukacyjnych i inne specjalne potrzeby. Obecnie ma ponad 32 000 podopiecznych  

– są to dzieci z porażeniem mózgowym, wadami serca, autyzmem, zespołem Downa, 

dystrofią mięśniową, epilepsją, chorobami nowotworowymi. Fundacja uruchomiła trzy 

ośrodki rehabilitacyjne w Warszawie: AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS. Zapewnia 

zakwaterowanie dzieciom i ich rodzicom we własnych hostelach pielęgnacyjno-opiekuńczych 

podczas turnusów. 

Środki na prowadzenie Fundacji pochodzą z ofiarności społecznej, odpisu 1% podatku, 

wsparcia darczyńców, a także z działalności wydawniczej. W ciągu 19 lat działalności 

Fundacja – z niewielkiej placówki, początkowo udzielającej pomocy kilku, kilkunastu, 

kilkudziesięciu osobom – stała się jedną z największych tego rodzaju organizacji w kraju. 

Uzyskała szeroką akceptację i wiarygodność w społeczeństwie. Nie pobiera prowizji  

ani od darczyńców, ani od rodziców swoich podopiecznych. Stale rozwija zakres świadczeń 

dla dzieci, młodzieży, osób chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących szczególnej troski. 

Jej misja, obejmująca kompleksowo zarówno pomoc w leczeniu, jak i rehabilitacji cieszy  

się coraz większym zainteresowaniem i poważaniem. 

Wesprzeć naszą Fundację można poprzez przekazanie darowizny: Alior Bank SA 41 2490 

0005 0000 4600 6116 6530 (darowizny na cele statutowe, Program „Zdążyć  

z Pomocą”)  

www.dzieciom.pl 

http://www.dzieciom.pl/
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EDUKACJA WYŻSZA 

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ IM. ALCIDE DE GASPERI W JÓZEFOWIE 

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperiw Józefowie (WSGE)  

jest niepubliczną szkołą wyższą, utworzoną decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  

z dnia 18 listopada 2002 r. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów o profilu 

ogólnoakademickim: 

• na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunkach: „administracja”, „prawo 

urzędnicze”; 

• na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: „pedagogika”, 

"zarządzanie" i „bezpieczeństwo wewnętrzne”. 

Uczelnia realizuje z sukcesami współpracę międzynarodową z uczelniami i znaczącymi 

instytucjami z państw członkowskich Unii. Uczelnia jest również popularnym kierunkiem 

kształcenia dla studentów z krajów Azji Środkowo - Wschodniej. Władze Uczelni aktywnie 

promują markę Uczelni m.in. w Indiach. 

Organizowane są seminaria i konferencje, w tym o charakterze międzynarodowym. Uczelnia  

jest członkiem Międzyuniwersyteckiego Centrum Badań i Współpracy ze Wschodnią  

i Południowowschodnią Europą (CIRCEOS), które ma na celu wymianę wyników badań  

oraz naukowców i studentów między krajami Europy Wschodniej i Południowej. Od 1 marca 

2005 r. WSGE należy do grona uczelni europejskich połączonych współpracą w ramach 

programu LIFELONG LEARNING PROGRAMME ERASMUS, dzięki któremu możliwa 

jest wymiana studentów i kadry naukowej z licznymi ośrodkami naukowymi z zagranicy. 

Korzystanie z programów Unii Europejskiej przyczynia się do nawiązania współpracy 

pomiędzy samorządami polskimi i zagranicznymi oraz wspiera kształcenie studentów. 

Aktualnie WSGE jest stroną ponad 50 UMÓW BILATERALNYCH z uczelniami i instytucjami 

zagranicznymi. Owocna współpraca z uczelniami z kraju i zagranicy zapewnia dostęp  

do najnowszych i najbardziej innowacyjnych osiągnięć nauki i techniki. 

Zajęcia w Uczelni prowadzone są w języku polskim, jednak tworzone są ANGLOJĘZYCZNE 

BLOKI WYKŁADOWE dla studentów pochodzących z innych państw.  

www.wsge.edu.pl 

 

http://wsge.edu.pl/index.php/o-wspolpracy
http://en.wsge.edu.pl/
http://en.wsge.edu.pl/
http://www.wsge.edu.pl/
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