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Agencja PowerEvents Kompleksowa Organizacja Imprez, swoją działalność rozpoczęła w roku 2007.  
Z początku jednoosobowa działalność przerodziła się w dwunastoosobowy zespół młodych                         
i kreatywnych osób, które skutecznie zdobywają Klientów i realizują eventy na terenie całej Polski.  
 
Grupa PowerEvents specjalizuje się w organizacji eventów takich jak: imprezy integracyjne, gale                
i otwarcia, eventy plenerowe, eventy lojalnościowe i konferencje.  Na szczególne wyróżnienie zasługują 
gale, uroczyste jubileusze i otwarcia, gdyż to do tych projektów powstają indywidualne i jedyne  
w swoim rodzaju koncepcje i scenariusze.   
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Na koncie agencji jest ponad 600 zrealizowanych, z pełnym sukcesem,  eventów, a portfolio 
zadowolonych Klientów wciąż rośnie. Agencja ma przyjemność współpracy ze swoimi wieloletnimi 
Klientami, jak też co roku, rozpoczynać kolejne projekty z nowymi przedsiębiorstwami, realizując 
wydarzenia zarówno dla dużych korporacji jak i mniejszych firm.  
 
Na chwilę obecną firma jest największą agencja eventową w regionie. 
 
Doświadczenie zdobyte podczas wszystkich realizacji, własne zaplecze techniczne w postaci 
infrastruktury scenicznej, świateł, nagłośnienia oraz warsztat, gdzie powstają autorskie scenografie, 
pozwalają agencji sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom Klientów, a pełna mobilność firmy    
i zaawansowana logistyka dają możliwość pracy na terenie całej Polski.  
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Współpraca ze stałą grupą dostawców oraz własne standardy pracy dają gwarancję najwyższej jakości 
wykonywanych usług, co stanowi główną zasadę PowerEvents. Odważne decyzje, działanie z pasją, 
profesjonalizm, otwartość na potrzeby Klienta oraz niezwykła staranność zarówno pod kątem 
organizacyjnym jak i technicznym są ich receptą na sukces. Agencja PowerEvents stale podnosi 
poprzeczkę, stawiając czoła nowym wyzwaniom, wytycza standardy wprowadzając do eventów wciąż  
nowe pomysły i rozwiązania.  
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Więcej informacji: 
 http://powerevents.pl/  

http://powerevents.pl/
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PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego.  
 
W 2014 r. według danych skonsolidowanych jego zysk netto wyniósł 3,25 mld zł, a po I półroczu 2015 r. 
wartość sumy bilansowej sięgnęła 255,5 mld zł. W sumie w ciągu ostatnich 5 lat aktywa Grupy 
Kapitałowej PKO zwiększyły się o 100 mld zł – zarówno w wyniku rozwoju organicznego, jak i fuzji z 
Nordea Bank Polska ocenianej jako jedna z najlepiej przeprowadzonych na rynku.  
Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną 
krajową spółką w najnowszej edycji rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe 
firmy na świecie. Jest też najbardziej wartościową marką na krajowym rynku finansowym, wycenianą 
przez dziennik Rzeczpospolita na 3,6 mld zł. 
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Bank dysponuje najszerszą na rynku i wielokrotnie nagradzaną ofertą usług oraz jest podstawowym 
dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały rynkowe 
na rynku kredytów (17,8%) oraz depozytów (17,5%). Jest liderem w zakresie obsługi sektora 
samorządowego – jego udział w finansowaniu samorządów kredytami wynosi 20%, a udział w 
segmencie obligacji komunalnych przekracza 40%. Dzięki stałemu poprawianiu jakości obsługi, Bank 
cyklicznie zwycięża w badaniu infolinii bankowych przeprowadzanym przez ARC Rynek i Opinia. W 2014 
roku PKO Bank Polski został uhonorowany przez należący do Financial Times miesięcznik The Banker 
nagrodą „Bank of the Year in Poland”. 
  
Więcej informacji: http://www.pkobp.pl/  
 

http://www.pkobp.pl/
http://www.pkobp.pl/
http://www.pkobp.pl/
http://www.pkobp.pl/
http://www.pkobp.pl/
http://www.pkobp.pl/
http://www.pkobp.pl/
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Rödl & Partner jest międzynarodową firmą świadczącą zintegrowane usługi profesjonalne w obszarze 
audytu, doradztwa prawnego, doradztwa podatkowego, księgowości finansowej, obsługi kadr i płac 
oraz doradztwa biznesowego. Dzięki 102 biurom w 46 krajach są wszędzie tam, gdzie klienci dostrzegają 
potencjał dla zaangażowania gospodarczego, służąc im radą i pomocą.  
W Polsce firma doradza od ponad 20 lat. Korzystając z zebranego przez ten czas doświadczenia  oferuje 
wszechstronne doradztwo w biurach w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie                     
i Wrocławiu. 
Niemieckie standardy będące integralną częścią tej organizacji powodują, że zespół przywiązuje dużą 
wagę do rzetelności i jakości. To, w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą pracowników, sprawia, że usługi 
doradcze, audytorskie i księgowe Rödl & Partner  są cenione przez międzynarodowych przedsiębiorców. 
Ponadto wszystkie usługi świadczone są w języku polskim, niemieckim i angielskim, a wybrane 
oferowane są również w języku hiszpańskim, francuskim i włoskim. 
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Specjaliści z Zespołu ds. SSE od lat wspierają Klientów, zarówno podejmujących, jak i prowadzących już 
działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Rödl & Partner  zebrał szereg doświadczeń 
świadcząc usługi m.in. w zakresie: 
• pomocy w wyborze optymalnego dla danej działalności miejsca pod inwestycję, 
• kontaktu z zarządzającymi SSE i pomocy w negocjacjach warunków zezwolenia, 
• wsparcia w procesie poszerzania SSE pod planowane przez klientów inwestycje, 
• analizy problemów prawno-podatkowych związanych z działalnością na terenie SSE i ich rozwiązań, 
• formułowania i składania zapytań do właściwych organów administracji publicznej. 
Kontakt:  
Rödl & Partner  
ul. Kiełbaśnicza 32 
50-109 Wrocław 
tеlefon: +48 71 346 77 70  
telefax: +48 71 346 77 77 

e-mail: wroclaw @ roedl.pro    
strona internetowa: http://www.roedl.com/pl/pl/biura/wroclaw.html  
więcej informacji na:http://www.roedl.com/pl  

http://www.roedl.com/pl/pl/biura/wroclaw.html
http://www.roedl.pl/


SPONSOR SREBRNY 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA 

 

  
 

businessmixer@invest-park.com.pl 

SPEC BAU Polska Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji 
budowlanych krajowych i zagranicznych.  
  
Firma oferuje szeroki zakres usług w zakresie zarządzania procesami inwestycyjnymi (Contract 
Management). Posiada dynamiczny i doświadczony w realizacji kontraktów zespół menedżerski wraz      
z kadrą inżynieryjno-techniczną. Duży potencjał sił własnych dzieli na specjalizacje w poszczególnych 
dziedzinach budownictwa, a główne działania firmy skupiają się na robotach ziemnych, kanalizacyjnych, 
drogowych, żelbetowych, murowych oraz robotach wykończeniowych. Taki model zarządzania 
inwestycjami gwarantuje realizację każdej inwestycji oraz najwyższy i kompleksowy poziom obsługi 
Inwestora.  
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Strategia działania: 
 
• Zrównoważony rozwój i ekspansja na nowe rynki 
• Koncentracja na oczekiwaniach Inwestorów 
• Energooszczędność zastosowanych rozwiązań 
• Stały rozwój działalności budowlanej i deweloperskiej 
• Dbałość o jakość świadczonych usług 
• Wprowadzanie i wykorzystywanie nowych technologii 
• Mobilność i szybka decyzyjność 
• Minimalizacja ingerencji w  środowisko naturalne 
  

Kontakt: 
SPEC BAU POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Pławska 1B 
32-600 Brzezinka 
tel: +48 33 841 00 11 
fax: +48 33 841 08 58 
adres e-mail: 
biuro@specbaupolska.pl  
adres strony internetowej: 
http://www.specbaupolska.pl 

mailto:biuro@specbaupolska.pl
http://www.specbaupolska.pl/
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Przykładowe realizacje firmy:  

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne - Bielsko-Biała UNIKATONIA - Lubin 
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Przykładowe realizacje firmy:  

Osiedle Bursztynowe w Gliwicach 
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ALSAN Spedycja i Transport  jest firmą powstałą w celu zapewnienia zleceniodawcom poczucia 
pewności z realizacji świadczonych usług spedycyjnych. 
 
Firma oferuje rozwiązania transportowe na terenie całego kraju, Europy Zachodniej (Niemcy , Austria, 
Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania) oraz Europy Środkowej        
i Wschodniej (Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Ukraina).  
 
Pracę ALSAN Spedycja i Transport charakteryzują elastyczność oraz regularność organizowanych 
przewozów towarowych. Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę gwarantującą sprawną i profesjonalną 
obsługę. 
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Główną strategią firmy ALSAN Spedycja i Transport  są relacje z Klientami, która budowana jest przez 
regularne badanie i analizę ich oczekiwań oraz partnerskie wypracowywanie najlepszych rozwiązań. 
Firma świadczy usługi z pasją godną swych zleceniodawców. Udaje się to dzięki uwadze jaką poświęca 
zrozumieniu specyfiki biznesu i branży w jakiej działają jej Klienci. Jest odpowiedzialna za przewożone 
towary. Zmiany wprowadzane uzależnione są od oczekiwań i wymagań klientów. W tym celu zapewnia 
wszystkim partnerom biznesowym relacje oparte na zaufaniu i równości wszystkich podmiotów.  
 
ALSAN Spedycja i Transport  oferuje najwyższe światowe standardy jakości i doskonałą technicznie 
flotę pojazdów. Odpowiedzialnie podejmuje każde wyzwania i partnersko wypracowuje najlepsze 
rozwiązania. 

 
 

Kontakt: 
telefon: 74 600 50 20 
email: alsan@wp.pl 
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Olesiński & Wspólnicy to aktualnie ponad 80 doradców, 4 miasta w Polsce (Wrocław, Warszawa, 
Kraków, Gliwice), 10 lat doświadczenia na rynku usług prawniczych, stale rozwijany zakres specjalizacji, 
do których należą m.in. prawo pracy, pomoc publiczna, procesy inwestycyjne, e-commerce i IT, 
zamówienia publiczne, własność intelektualna oraz restrukturyzacje. 
 
Tym co wyróżnia firmę jest połączenie doskonałej kompetencji prawnej z zaawansowaną wiedzą 
podatkową, ponieważ nie ma dobrej porady prawnej bez oceny jej skutków podatkowych. Znajomość 
kultury wielu krajów i specyfiki ich systemów prawnych oraz doradztwo w języku niemieckim                  
i angielskim są tu standardem.  

 
 



PARTNER  
MERYTORYCZNY 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA 

 

businessmixer@invest-park.com.pl 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Olesiński & Wspólnicy swobodnie poruszają się w obszarze 
technicznych i biznesowych aspektów wszelkich porad. Doświadczenie prawne, podatkowe oraz 
biznesowe pozwalają na praktyczne wykorzystanie ich umiejętności nie tylko w charakterze doradcy, 
ale też nauczyciela. Olesiński & Wspólnicy prowadzą liczne szkolenia i warsztaty, m.in. z zakresu prawa 
pracy oraz e-commerce. 
 
Doradcy biorą udział w licznych szkoleniach zewnętrznych, występują na konferencjach branżowych.   
Są autorami publikacji książkowych z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz ochrony 
konkurencji i konsumenta, publikacji w prasie specjalistycznej oraz publikacji na blogu: 
blog.e-prawnik.pl . 

http://blog.e-prawnik.pl/
http://blog.e-prawnik.pl/
http://blog.e-prawnik.pl/
http://blog.e-prawnik.pl/
http://blog.e-prawnik.pl/
http://blog.e-prawnik.pl/
http://blog.e-prawnik.pl/
http://blog.e-prawnik.pl/
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Biura: 
 
WROCŁAW 
Arkady Wrocławskie 
ul. Powstańców  Śląskich 2-4  
53-333 Wrocław  
tel. (+48 71) 75 00 700 
 
 
 

WARSZAWA 
Prosta Tower 
ul. Prosta 32 
00-828 Warszawa 
tel. (+48 22) 41 11 402 

KRAKÓW 
M65 Meduza 
ul. Mogilska 65 
31-545 Kraków 
tel. (+48 12) 44 46 444 

GLIWICE 
ul. Zygmunta Starego 11A 
44-100 Gliwice 
tel. (+48 32) 416 21 00 
www.olesinski.com 
kancelaria@olesinski.com  
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Grupa LUX MED to największa sieć medyczna w Polsce, która działa w skoordynowanym modelu 
zintegrowanej opieki zdrowotnej. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak  
i indywidualnych.  
Obecnie opieka medyczna świadczona jest już w 180 placówkach. Usługi ambulatoryjne realizowane są 
przede wszystkim w placówkach LUX MED i Medycyny Rodzinnej. Pod opieką Grupy LUX MED znajduje 
się ponad 1 600 000 pacjentów.  
Grupa ma siedem szpitali: dwa świadczące usługi jednego dnia (Endoterapia w Łodzi i MegaMed               
w Bełchatowie), pięć szpitali w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług 
specjalistycznych (LUX MED),  drugi specjalizuje się w endoskopii i chirurgii (Endoterapia),  trzeci jest 
specjalistycznym ośrodkiem medycyny sportowej i ortopedii (Carolina Medical Center), a kolejne dwa to 
szpitale onkologiczne (Magodent). 
Grupa LUX MED prowadzi również działalność ubezpieczeniową - LUX MED Ubezpieczenia jest oddziałem 
szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB. 
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W ramach Grupy LUX MED działają także: LUX MED Diagnostyka, Tabita, Endoterapia, MegaMed, 
Medicor i Centrum Zdrowia Medycyna. Endoterapia świadczy wysokospecjalistyczne usługi 
endoskopowe, MegaMed opiekę ambulatoryjną i chirurgię jednego dnia, a Centrum Zdrowia Medycyna 
specjalizuje się w usługach ambulatoryjnych.  Medicor oferuje  świadczenia ambulatoryjne i diagnostykę 
obrazową. Tabita to ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów   
w każdym wieku wymagających stałej opieki specjalistycznej i rehabilitacji.  
Grupa LUX MED jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która świadczy opiekę medyczną i oferuje 
ubezpieczenia zdrowotne. 
Na początku 2016 r. na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Uczniowskiej         
w Wałbrzychu zostanie uruchomiona nowa placówka LUX MED.  
Więcej informacji o Grupie LUX MED można znaleźć na www.luxmed.pl 
 Kontakt dla Firm zainteresowanych opieką medyczną w LUX MED:  
Mateusz Kosmacz, 723 988 132, mateusz.kosmacz@luxmed.pl 

http://www.luxmed.pl/
mailto:mateusz.kosmacz@luxmed.pl
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Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej 
(ARAW) powstała w 2005 roku jako instytucja 
promocji inwestycji, wspierająca przedsiębiorców 
zainteresowanych rozpoczęciem działalności na 
terenie Wrocławia oraz 29 okolicznych gmin – 
akcjonariuszy Spółki.  
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Główne zadania ARAW polegają na:  
• promocji gospodarczej regionu w Polsce i za 

granicą,  
• dostarczaniu inwestorom aktualnych danych 

społeczno-ekonomicznych dot. aglomeracji 
wrocławskiej,  

• pomocy w uzyskaniu niezbędnych decyzji 
administracyjnych,  

• opracowaniu badań i raportów na zlecenie 
lokalnego biznesu,  

• opiece poinwestycyjnej, w tym także na 
prowadzeniu działań PR i CSR służących 
identyfikacji przedsiębiorców z regionem. 

  
Więcej informacji: http://araw.pl/  

 
 

http://araw.pl/
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Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju  została utworzona w 1991r. i  jest 
instytucją wspierającą rozwój gospodarczy Dolnego Śląska. Działa w formie „not for profit”, koncentrując 
się na zadaniach wynikających ze Strategii Rozwoju Dolnego Śląska.   
 
Misją DARR S.A. jest wspieranie rozwoju prywatnej przedsiębiorczości i przystosowania struktur 
otoczenia biznesowego do współpracy z instytucjami Unii Europejskiej. 
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DARR S.A. wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, a szczególnie poprzez: 
• świadczenie usług doradczych, w tym: opracowanie studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, 

planów biznesowych, planów restrukturyzacji przedsiębiorstw, analiz stanu i wycen wartości 
przedsiębiorstwa, analiz przygotowawczych dot. podjęcia projektu w formie PPP, etc., 

• pomoc w nawiązaniu kontaktów gospodarczych z przedsiębiorcami krajów UE, w tym świadczenie 
usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych związanych  z internacjonalizacją przedsiębiorstw, 
organizację wizyt studyjnych, misji gospodarczych i spotkań kooperacyjnych dla przedsiębiorców i 
naukowców. 

• pomoc w pozyskiwaniu środków krajowych  i UE na rozwijanie działalności gospodarczej, 
• wsparcie przy wdrażaniu przedsięwzięć rozwojowych, w tym: zarządzanie projektami na zlecenie firm 

i instytucji, organizacja przedsięwzięć szkoleniowo-doradczych, wsparcie w przeprowadzaniu 
rekrutacji pracowników na wskazane stanowiska pracy, kompleksowa obsługa firm w zakresie 
zatrudniania osób.   
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Ponadto Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zarządza Dolnośląskim Parkiem 
Technologicznym T-Park, który stanowi atrakcyjny, zgodny ze standardami przyjętymi w krajach UE 
obszar do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania w przedsiębiorczość opartą na 
nowoczesnych technologiach.  

Kontakt: 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego  
ul. Szczawieńska 2 
58-310 Szczawno-Zdrój 
tel.: +48  74 64 80 400 
fax: +48 74 64 80 417 

e-mail: darr@darr.pl 
 
www.darr.pl 

mailto:darr@darr.pl
http://www.darr.pl/
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Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako jednostka Samorządu Województwa Opolskiego realizuje 
zadania związane z polityką rozwoju województwa opolskiego, na którą składają się m.in. takie 
elementy jak:  
• tworzenie warunków rozwoju gospodarczego,  
• kreowanie rynku pracy,  
• pobudzanie aktywności gospodarczej, 
• podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa.  
Ponadto, Centrum inicjuje działania na rzecz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz 
tworzenia potencjału inwestycyjnego i usprawnienia procesów pozyskiwania i obsługi inwestorów 
krajowych i zagranicznych.   
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W ramach Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki działa Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera 
zajmujące się wsparciem przedsiębiorców w zakresie eksportu, inwestycji oraz opieki poinwestycyjnej. 
Celem Opolskiego COIE jest ożywienie gospodarki regionu oraz zapewnienie profesjonalnej obsługi 
przedsiębiorcom pragnącym zainwestować na terenie województwa opolskiego, a także polskim 
przedsiębiorcom zainteresowanym eksportem produktów poza granicę RP. 
Centrum jest Instytucją Zarządzającą procesem wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla 
województwa opolskiego aktywnie włączając się do promocji i działań aktywizujących innowacyjne 
metody wspierania przedsiębiorczości, a w szczególności pobudzające tworzenie klastrów, inkubatorów 
przedsiębiorczości czy parków technologicznych. Wspierając rozwój przedsiębiorczości w regionie, 
buduje regionalną sieć informacji gospodarczej dla biznesu, inicjuje kontakty partnerów gospodarczych, 
jak również realizuje projekty własne w  ww. obszarze.   
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Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pełni również rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w obszarze działań 
i projektów przeznaczonych dla przedsiębiorców. 

Kontakt: 
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
ul. Spychalskiego 1A,  
45-716 Opole 
tel.: +48/ 77 40 33 600 

Email: biuro@ocrg.opolskie.pl 
 
www.ocrg.opolskie.pl; www.investinopolskie.pl  

mailto:biuro@ocrg.opolskie.pl
http://www.ocrg.opolskie.pl/
http://www.investinopolskie.pl/
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BPCC jest wiodącą Izbą Handlową w Polsce, dostarczającą informacji handlowych i biznesowych, 
wspierającą inwestycje naszych członków i klientów w Polsce i Wielkiej Brytanii. 
 
Organizacja już od 1992 roku działa na rzecz rozwoju polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej – 
aktywnie kojarzy potencjalnych partnerów biznesowych i promuje najlepsze praktyki.  
 
Firmy zrzeszone w BPCC reprezentują ok. 25% bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.  
BPCC prowadzi bliską współpracę z Ambasadą Wielkiej Brytanii w Polsce oraz Ambasadą R.P. w 
Londynie. 



PARTNER  

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA 

 

businessmixer@invest-park.com.pl 

BPCC jest bilateralną Izbą poświęcona zwiększeniu dwustronnej wymiany handlowej i inwestycji między 
Polską a Wielką Brytanią. Stanowi ona platformę dla użytkowników, aby zaangażować się       w dialog z 
sektorem publicznym w celu poprawy warunków prowadzenia swojej działalności gospodarczej w 
Polsce. Głównym celem BPCC jest ułatwianie rozwoju zainteresowań biznesowych jej członków oraz 
poprawa wizerunku brytyjskiego biznesu w Polsce i polskiego w Wielkiej Brytanii, a także budowanie 
silnych relacji z odpowiednimi jednostkami rządowymi i biznesowymi zarówno w Polsce jak i w Wielkiej 
Brytanii w celu promowania dwustronnych stosunków gospodarczych.  
Ponadto BPCC skupia się na tworzeniu produktywnych sieci powiązań i możliwości biznesowych oraz na 
dostarczaniu informacji, preferencyjnych planów zakupowych i innych usług, stanowiących wartość 
dodaną dla członków. 
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Więcej informacji: http://amcham.pl/ 
 

http://amcham.pl/
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Dolnośląscy Pracodawcy to najliczniejsza organizacja pracodawców na Dolnym Śląsku, skupiająca 
czołowych pracodawców i przedsiębiorców regionu.  
 
Działa aktywnie jako członek Konfederacji Lewiatan - najbardziej wpływowej, polskiej organizacji 
biznesowej reprezentującej interesy pracodawców w Polsce i w Unii Europejskiej.  



PARTNER  

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA 

 

businessmixer@invest-park.com.pl 

Jako związek pracodawców wspiera rozwój biznesu                   
i gwarantuje pełną korzyści obsługę firm członkowskich,         
a w tym:  

• Reprezentację interesów pracodawców 
• Bezpłatne szkolenia - całoroczny dostęp do Akademii DP 
• Wydarzenia biznesowe - wiedza, networking, zabawa 
• Grupę Zakupową - publikacja oferty firmy 
• Newsletter - najnowsze informacje ze świata biznesu 
• Porady ekspertów - w kluczowych obszarach dla 

prowadzenia firmy - prawo, internacjonalizacja, bhp 
• Źródło informacji - m.in. fundusze UE, KFS  
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Członkostwo w Dolnośląskich Pracodawcach                            
to wszechobecne wsparcie i szerokie możliwości 
rozwoju Państwa biznesu.  
 
Więcej informacji na stronie internetowej 
Dolnośląskich Pracodawców: www.dp.org.pl 

http://www.dp.org.pl/
http://www.dp.org.pl/
http://www.dp.org.pl/
http://www.dp.org.pl/
http://www.dp.org.pl/
http://www.dp.org.pl/
http://www.dp.org.pl/


PARTNER  

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA 

 

businessmixer@invest-park.com.pl 

Więcej informacji: http://webergroup.pl/ 
 

http://webergroup.pl/
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TVP Wrocław to największa stacja telewizyjna na Dolnym Śląsku. Dzięki naziemnej telewizji cyfrowej 
nasz sygnał dociera do 99,9% terenu województwa Dolnośląskiego. Dodatkowo za pomocą aplikacji TVP 
Stream dostępny jest na komputerach i urządzeniach mobilnych, także dla osób przebywających daleko 
poza granicami naszego województwa i kraju.  
Flagowy program TVP Wrocław - Fakty - codziennie dostarcza mieszkańcom Dolnego Śląska 
najświeższych wiadomości z regionu. Jesteśmy zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego i 
interesującego. Często mobilne studio Faktów gości dosłownie w terenie, aby być jeszcze bliżej 
Dolnoślązaków. Naszym widzom polecamy również programy publicystyczne, społeczne, kulturalne czy 
rolnicze. Nie brakuje także transmisji sportowych z wielu dyscyplin. Wraz z innymi ośrodkami 
regionalnymi Telewizji Polskiej tworzymy całodobowe pasmo wspólne TVP Regionalna.  
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TVP Wrocław aktywnie działa także w Internecie. Na naszej stronie internetowej (www.wroclaw.tvp.pl) 
zamieszczamy nie tylko informacje o programach. Zaglądając do nas dowiecie się o najważniejszych 
wydarzeniach w regionie. W mediach społecznościowych oprócz oficjalnego profilu TVP Wrocław 
znajdziecie także Fakty oraz Retro TVP Wrocław – projekt z archiwalnymi materiałami stworzony z okazji 
50-lecia naszego ośrodka. Program informacyjny znajdziecie także w serwisie YouTube i na portalu 
Twitter.  
 
Zapraszamy do TVP Wrocław! 

http://www.wroclaw.tvp.pl/
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więcej informacji: http://www.prw.pl/ 
 

http://www.prw.pl/
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Tygodnik wałbrzyski to gazeta informacyjna o najdłuższej historii w regionie.   
W każdy poniedziałek w kilkutysięcznym nakładzie gazeta wychodzi na terenie byłego województwa 
wałbrzyskiego. Choć zasadniczym obszarem naszego działania jest Wałbrzych oraz okoliczne miasta i 
gminy z powiatu: Szczawno-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Boguszów-Gorce, Mieroszów, Głuszyca, Walim, Stare 
Bogaczowice i Czarny Bór, to jednak nie omijamy pozostałych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.  
Nasza gazeta ma charakter lokalny – interesują nas sprawy ludzi, problemy małych  miasteczek i wsi. W 
Tygodniku Wałbrzyskim nie uciekamy jednak od polityki, gospodarki, edukacji czy służby zdrowia. Na 
naszych łamach znajdziecie najświeższe doniesienia z najważniejszych wydarzeń w regionie. Nasz 
Tygodnik to również stałe dodatki: wkładki tematyczne oraz Wałbrzyska Trybuna, w której wracamy do 
historii regionu sprzed 40, 50, a nawet 70 lat.  
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Nasi reporterzy docierają wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego i ciekawego. 
Nasz portal internetowy walbrzyski.pl, to nie tylko elektroniczne wydanie Tygodnika Wałbrzyskiego, to 
również codziennie aktualizowane informacje z Wałbrzycha, powiatu i regionu. Aktualności, biznes, 
rozrywka, sport i serwisy specjalne to tylko niektóre z prowadzonych przez nas w internecie działów. 
Jesteśmy najbardziej doświadczoną instytucją reklamową w Wałbrzychu i okolicach, oferując co tydzień 
największy i skuteczny serwis ogłoszeniowy w każdej branży, a także korzystne warunki reklam i 
ogłoszeń.  
 



PATRON MEDIALNY  

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA 

 

businessmixer@invest-park.com.pl 

Jesteśmy organizatorem jednego z największych i najbardziej prestiżowych konkursów na dolnym śląsku. 
Od 17 lat z powodzeniem organizujemy Plebiscyt Gospodarczy Muflony, w którym wybieramy najlepsze 
firmy, samorządy oraz instytucje w wielu kategoriach. Choćby „Największa atrakcja Aglomeracji 
Wałbrzyskiej”, Najlepsza Mikro i Mała Firma, „Najlepsza Inwestycja Zrealizowana ze Środków RPO w 
Subregionie Wałbrzyskim, czy „Firma Odpowiedzialnego Biznesu” 
Już dziś zapraszamy partnerów do udziału w 18 edycji Plebiscytu Gospodarczego Muflony, którego finał 
wiosną przyszłego roku odbędzie się jak zwykle w pięknych wnętrzach Zamku Książ.    

Tygodnik Wałbrzyski 
Pl. Magistracki 10a/2 
58-300 Wałbrzych  www.walbrzyski.pl  

tel. 74 840 12 89  
tel. 74 840 12 81 
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więcej informacji: http://www.magazyngospodarczy.pl/ 
 

http://www.magazyngospodarczy.pl/


WSSE „INVEST-PARK” 
Strefa dobrego biznesu 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA 

 

  
 

businessmixer@invest-park.com.pl 

48 podstref w 4 województwach: dolnośląskim,  
  wielkopolskim, opolskim, lubuskim 

180 inwestorów 
20 mld zł inwestycji  

ponad 41 tys. miejsc pracy  

największa strefa ekonomiczna w Polsce 

4 miejsce w Europie, 22 na świecie  
według prestiżowego rankingu fDi Magazine 



WSSE „INVEST-PARK” 
Strefa dobrego biznesu 
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businessmixer@invest-park.com.pl 

Zaufały nam największe światowe koncerny 



 
 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA 

 

„INVEST-PARK” 
Business Mixer 

kontakt: businessmixer@invest-park.com.pl 
tel. 74 664 91 64 
  
Izabela Małek   kom. 723 188 441 
Małgorzata Włochal  kom. 887 886 611 

mailto:businessmixer@invest-park.com.pl
mailto:businessmixer@invest-park.com.pl
mailto:businessmixer@invest-park.com.pl

	WAŁBRZYSKA SPECJALNA�STREFA EKONOMICZNA
	Slajd numer 2
	SPONSOR PLATYNOWY
	SPONSOR ZŁOTY
	SPONSOR ZŁOTY
	SPONSOR ZŁOTY
	SPONSOR ZŁOTY
	SPONSOR ZŁOTY
	SPONSOR ZŁOTY
	SPONSOR ZŁOTY
	SPONSOR ZŁOTY
	SPONSOR SREBRNY
	SPONSOR SREBRNY
	SPONSOR SREBRNY
	SPONSOR SREBRNY
	SPONSOR SREBRNY
	SPONSOR SREBRNY
	PARTNER �MERYTORYCZNY
	PARTNER �MERYTORYCZNY
	PARTNER �MERYTORYCZNY
	PARTNER �MEDYCZNY
	PARTNER �MEDYCZNY
	PARTNER 
	PARTNER 
	PARTNER 
	PARTNER 
	PARTNER 
	PARTNER 
	PARTNER 
	PARTNER 
	PARTNER 
	PARTNER 
	PARTNER 
	PARTNER 
	PARTNER 
	PARTNER 
	PARTNER 
	PATRON MEDIALNY 
	PATRON MEDIALNY 
	PATRON MEDIALNY 
	PATRON MEDIALNY 
	PATRON MEDIALNY 
	PATRON MEDIALNY 
	PATRON MEDIALNY 
	WSSE „INVEST-PARK”�Strefa dobrego biznesu
	WSSE „INVEST-PARK”�Strefa dobrego biznesu
	„INVEST-PARK” Business Mixer

