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17. EWA BIS 
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19. Feniks Recykling Sp. z o.o. 

20. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 

21. GASBERRY Sp. z o.o. 

22. GD Poland International Sp. z o.o. 

23. Horus Energia Sp. z o.o. 

24. JAR Aromaty Sp. z o.o. Sp. k. 

25. Kancelaria Prawno-Gospodarcza Warsaw Legal Hazem Yacoub 

26. Kancelaria SRDK 

27. KRK Partnerzy  

28. LUG Light Factory Sp. z o.o. 

29. LVMG 

30. ŁUKOMET – Krzysztof Łuszczyk 

31. MAG 

32. POLFROST Internationale Spedition Sp. z o.o. 

33. Polish Forwarding Company Sp. z o.o. 

34. Polska Izba Ubezpieczeń 

35. PRONAR S.A. 

36. RELOPACK Solutions Sp. z o.o. 

37. REVEO Sp. z o.o. 

38. Simed Construction Sp. z o.o. 

39. Soligrano 

40. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich 

41. Termo-Rex S.A. 

42. uAvionics 

43. URSUS S.A. 

44. WASKO S.A. 

45. WhyNotTravel 

46. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie im. Alcide de Gasperi w Józefowie 

47. W.Brudecki Sp. z o.o. 

48. Xspedycja Sp. z o.o. 

 



 
 

 

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/


 
 

 

Ambipol Sp. z o.o. 

Firma Ambipol Sp. z o.o. działa na rynku prawie 20 lat. Spółka prowadzi działalność handlową, 

kosultingową, eksport i import. Działa również jako agent turystyczny.  

Prezesem firmy Ambipol Sp. z o.o. jest Pan Young Kwan Kwon, który mieszka w Polsce od 1990 roku. 

Pan Kwon ukończył polonistykę na uniwersytecie w Korei oraz kontynuował naukę języka polskiego  

na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2011-2016 Prezes Stowarzyszenia Koreańczyków w Polsce.  

Pan Kwon aktywnie działa na rzecz współpracy między Polską a Koreą. Szczególnie w takich 

dziedzinach jak energetyka, przemysł maszynowy, stoczniowy, farmaceutyka, rolnictwo, odnawialne 

źródła energii oraz inne.  

Jako reprezentant jednostek samorządowych takich jak Teren Ekonomiczny Kwangyang, Gyeong 

Sangbuk – oraz innym licznym kontaktom z przedsiębiorstwami na rynkach azjatyckich, pomaga 

skutecznie poszerzać współpracę między obu krajami.  

W Izbie Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Pan Kwon pełni funkcję Przewodniczącego Sekcji Korea.  

 

 

www.polandasia.com. 
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Asianship Ltd. – studia w Chinach 

Asianship to projekt ułatwiający wzajemną współpracę kultury Europejskiej oraz Dalekiego Wschodu. 

Poprzez program stypendialny pokrywający koszt szkoły, zapewnienie akomodacji oraz miesięcznego 

kieszonkowego rząd Chin umożliwia młodym, ambitnym mieszkańcom krajów Unii Europejskiej odbycie 

rocznych kursów językowych lub pełnych studiów w Państwie Środka. Naszym celem jest zbudowanie 

mostu łączącego Europę oraz Azję poprzez pośrednictwo w uzyskaniu pełnego stypendium, a także 

późniejszą 24-godzinną pomoc polskojęzycznego rezydenta na terenie Chin.  

Współpracujemy z 16 chińskimi uniwersytetami, w tym: Nanijng Tech University, Beijing Information 

Science and Technology University, China Agricultural University czy Wuhan University of Technology.  

Nasze usługi:  

• Pośredniczymy w całym procesie aplikacji na studia w Chinach. Od aplikacji on-line, poprzez 

tłumaczenie i wysłanie dokumentów oraz kontakt z uczelnią, aż po fizyczną rejestrację  

na uczelni w Chinach; 

• Informację zwrotną dotyczącą oceny szans na otrzymanie stypendium prześlemy maksymalnie 

do 14 dni od rejestracji w programie; 

• Opieka rezydenta. Przez cały okres Twojego pobytu będziesz miał kontakt z polskim 

rezydentem, to on odbierze Cię z lotniska i wprowadzi w chińską codzienność. Możesz się  

do niego zwrócić w każdej potrzebie, 24h na dobę.  

 

 

www.studiawchinach.pl 

 

 

 

 

 

 

 

https://studiawchinach.pl/


 
 

 

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/


 
 

 

 

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/


 
 

 

Agencja Projektów Biznesowych BeCorp Sp. z o.o. 

Agencja Projektów Biznesowych BeCorp Sp. z o.o. to zespół doświadczonych ekonomistów  

i prawników, którzy bogatą wiedzę nabytą podczas działalności w sektorze prywatnym ( bankowy, 

energetyczny – kadra zarządzająca) oraz publicznym ( ochrona środowiska, oze, przetwórstwo rolno – 

spożywcze – członkowie rządu ) wykorzystują w prowadzonych projektach - strategicznym doradztwie 

dla swoich klientów. 

Zespół BeCorp uczestniczył w projektach, w ramach których doradzał m.in. przy sprzedaży udziałów 

Spółek z branży spożywczej, przygotowywał modele finansowe dla budowy stadionu miejskiego, 

zdefiniował i wprowadził rozwiązania optymalizacji procesów i kosztów działalności, 

 jak również doradzał przy składaniu wniosków o dotacje unijne i krajowe (zarówno dla JST,  

jak i prywatnych podmiotów). 

  

 

www.becorp.pl 
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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. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji o firmie prosimy o kontakt na e-mail: OFFICE@BRE-

POLAND.COM 

Zapytania o współpracę prosimy kierować na e-mail: OFFICE@BRE-POLAND.COM 

 

 

WWW.BRE-POLAND.COM  

 

 

 

 

http://bre-poland.com/index.html
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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”. 

 

 

https://chempoland.com/ 
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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 
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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 
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DOM Z KLASĄ Mahmoud Othman i Monika Othman Sp.j. 
 

Biuro Projektowe „Dom z klasą” działa na Polskim rynku od marca 2004 r.  

Zajmujemy się przede wszystkim projektowaniem oraz sprzedażą indywidualnych projektów budynków: 

mieszkalnych, usługowych, gospodarczych, hali oraz garaży. Nieobce są nam również budynki 

użyteczności publicznej takie jak: szkoły, szpitale, przychodnie, jak również obiekty sportowe. 

Posiadamy również typowe projekty budynków mieszkalnych. Są to obiekty nowoczesne, w których 

wykorzystano najnowsze osiągnięcia w dziedzinie budownictwa i technologii materiałowej.  

 

Projektujemy: 

• Hale magazynowe i przemysłowe, 

• Budynki użyteczności publicznej, 

• Budynki mieszkalne i usługowe, 

• Budynki garażowe, 

• Typowe i indywidualne projekty budynków, 

• Projekty instalacyjne: wod-kan, gazowe, wentylacyjne, instalacyjne.  

 

Oferujemy również: 

• Pośrednictwo w sprzedaży typowych projektów domów jednorodzinnych, budynków 

gospodarczych i garaży, 

• Adaptacje projektów typowych, 

• Budowlane doradztwo techniczne, 

• Pośrednictwo przy załatwianiu wszystkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia 

na budowę, 

• Nadzowy budowlane. 

 

e-mail: pracownia@domzklasa.pl 

 

 

 

 

www.domzklasa.pl 
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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 
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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 
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GRUPA ENERGOTHERM 

Kompleksowe Rozwiązania Inspirowane Potrzebami Przemysłu 

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. 
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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 
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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. 

Dbając o potrzeby Klienta, dokonujemy selekcji kandydatów mając w szczególności na uwadze 

kwalifikacje i kompetencje zawodowe, cechy osobiste oraz dotychczasowe doświadczenie. 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 
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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 

  

Dane kontaktowe: 

P.P.H. “Ewa-Bis” Sp. z o.o.,Serwituty 25, Poland 

02-233 Warsaw, T: +48 22 343 98 00, +48 22 343 98 37 

e-mail: sales@ewabis.com.pl 

 

 

 

www.ewabis.com.pl 
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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 
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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. Dzięki zastosowaniu 

unikatowego na polskim rynku rozwiązania możliwe jest: 

• skuteczne oddzielenie produktu od opakowania i zniszczenie znaku towarowego; 

• sprawne zniszczenie dużych ilości w krótkim czasie; 

• zrównoważenie atrakcyjnej ceny z wysoką jakością usługi; 

• zagospodarowanie w procesach odzysku, w tym recyklingu zarówno oddzielonego opakowania  

jak i oddzielonego produktu. 

E-mail: BIURO@FENIKS-RECYKLING.EU 

 

www.biorecykling.pl 
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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”)  

Adres: ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, tel. +48 22 833 88 88, e-mail: fundacja@dzieciom.pl 

 

 

www.dzieciom.pl. 
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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. 

  

GASBERRY Sp. z o.o. 

ul. Trojańska 7 lok. 024 

02-261 Warszawa 

info@gasberry.com 

 

www.gasberry.com 
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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.  

Pozwala to kupującym w stosunkowo krótkim czasie zapoznać się i porównać oferty wielu 

sprzedających i wybrać najbardziej atrakcyjną. Także infrastruktura Chińskiego Centrum Handlowego 

przygotowana jest z myślą o kupujących – na jego terenie działają liczne restauracje i bary, firma 

kurierska, oddział banku i poczty. 

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 
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Horus Energia Sp. z o.o. 

Firma Horus Energia istnieje od 1984 roku i jest jedną z największych i najbardziej renomowanych 

firm działających na krajowym rynku zasilania w energię elektryczną  

i ciepło. Oferujemy wszystko co jest związane z zespołami prądotwórczymi, zaczynając  

od fazy doboru, poprzez wykonanie niezbędnych projektów wraz z uzgodnieniami, dostawę, 

kompleksowy specjalistyczny montaż i uruchomienie, na serwisie gwarancyjnym  

i pogwarancyjnym kończąc. 

 

Produkty Horus Energia odznaczają się najwyższą jakością, którą dokumentuje posiadanie 

certyfikatu ISO 9001:2008. Wysoko wyspecjalizowane urządzenia mogą pracować 24 godziny na dobę 

przez 7 dni w tygodniu, stanowiąc zarówno awaryjne, jak i podstawowe i jedyne źródło zasilania. 

Teraz można mieć energię elektryczną i ciepło o każdej mocy, w każdym miejscu, natychmiast. 

Horus Energia realizowało liczne projekty z zakresu unowocześniania zespołów 

prądotwórczych  i wdrażania nowych technologii m.in dla CSK MSWiA w Warszawie, Gaz 

Systemu,  PSiUO Gliwice, Wodociągi Białostockie czy Poznańskie Centrum Superkomputerowo 

Sieciowe.  

Horus Energia oferuje m.in: 

- zespoły prądotwórcze zasilane gazem ziemnym w zakresie mocy od 44 do 2145 kWe.  

- zespoły prądotwórcze zasilane biogazami w zakresie mocy od 64 do 1948 kWe. 

- agregaty zasilane olejem napędowym w zakresie mocy od 9,5 kVA do 2500 kVA. 

- agregaty zasilane olejami roślinnymi i paliwami alternatywnymi pochodzącymi z odpadów. 

- rozbudowę zespołów kogeneracyjnych oraz rozwiązania poligeneracyjne. 

  

 

www.horus-energia.pl 
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JAR Aromaty Sp. z o.o. Sp.k. 

JAR Aromaty to firma rodzinna z prawie 40-letnią pasją do tworzenia smaków. Założycielem 

przedsiębiorstwa powstałego w 1979 r. jest Ryszard Jaskulski. Już od samego początku podstawową 

działalnością firmy stała się kreacja i produkcja aromatów spożywczych. 

JAR Aromaty jest stałym dostawcą liczących się producentów żywności zarówno w Polsce jak i na 

świecie. Firma promuje się na specjalistycznych targach dodatków do żywności, takich jak Food 

Ingredients Europe czy Gulfood Manufacturing w Dubaju. 

Za innowacyjność i kreowanie nowych produktów w JAR odpowiadają profesjonaliści  

z Laboratorium Aromatów i Działu Rozwoju. Śledzą oni trendy rynkowe i potrzeby naszych Klientów, 

aby najlepiej dopasować aromaty do Państwa wymagań. Eksperci są do Państwa dyspozycji i z chęcią 

doradzą we wszelkich kwestiach technologicznych oraz wykonają niezbędne aplikacje. 

Priorytetem firmy jest jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów. To domena wykwalifikowanych 

specjalistów z Działu Kontroli Jakości. System monitoringu obejmuje wszystkie etapy produkcji, 

poczynając od kontroli pojedynczego surowca, kończąc na każdej partii produkcyjnej. Wysoką jakość 

produktów JAR Aromaty potwierdzają certyfikaty HACCP oraz ISO 9001: 2015. 

Zasadniczą część oferty firmy stanowią aromaty do żywności, w tym specjalne linie produktów,  

np. aromaty maskujące. Klienci mogą też zaopatrzyć się w wiele innych dodatków do żywności, takich 

jak barwniki, olejki eteryczne, wanilinę, proszek kakaowy czy agar. Produkty marki JAR stosowane  

są z powodzeniem w wielu branżach, między innymi w piekarstwie, cukiernictwie  

i mleczarstwie, a w szczególności w lodach. Znajdą je Państwo w herbacie, kawie i innych napojach,  

a także w deserach, koncentratach spożywczych, nadzieniach, suplementach diety, odżywkach  

dla sportowców, e-papierosach, tytoniu, a nawet w zanętach wędkarskich. 

JAR Aromaty to partner w biznesie, na którym można polegać. 

 

 

www.jar.com.pl 
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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. 
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Szymańczyk Roman Deresz Karpiński Adwokaci Sp. P. 

Kancelaria SRDK to zespół 4 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 czwórka Partnerów: 

• adwokat Marcin Szymańczyk 

• adwokat Zbigniew Roman 

• adwokat Katarzyna Deresz-Lewandowska 

• adwokat Rafał Karpiński 

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. 

Warszawska kancelaria SRDK to nie tylko kompetentne, ale też kompleksowe usługi prawne  

dla podmiotów gospodarczych. 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 
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KRK PARTNERZY DIGITAL SOLUTIONS Sp. z o.o. 

KRK PARTNERZY DIGITAL SOLUTIONS specjalizuje się w outsourcingu kompetencji IT, a ulubiony 

model współpracy to body leasing zdalnych specjalistów w modelu zarządczym. KRK PARTNERZY 

DIGITAL SOLUTIONS jest częścią Holdingu KRK PARTNERZY – lidera na rynku pracy zdalnej. 

Portfolio DIGITAL SOLUTIONS to wielonarodowe zespoły programistów z Indii, Polski, Ukrainy, 

Białorusi oraz Algierii. Programiści obsługują następujące technologie: Tableau, Ruby on Rails, Java, 

Angular, Android, iOS, .NET, SQL, C#, JavaScript oraz PHP. DIGITAL SOLUTIONS obecnie posiada 

ponad stu kandydatów, a ma dostęp do zasobów liczonych w tysiącach w dowolnej technologii w ciągu 

max 5 dni roboczych.  

 

 

www.ds.krkpartnerzy.pl 
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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/


 
 

 

LVMG Grupa Sp. z o.o. 

Doświadczony eksporter świeżych owoców z Polski i Unii Europejskiej. Siedziba firmy znajduje się  

w centrum Warszawy. 

LVMG Grupa jest kluczowym graczem w eksporcie świeżych owoców na rynki azjatyckie, szczególnie 

Indie i Daleki Wschód. Nasz zespół jest zarządzany przez profesjonalistów z branży świeżych 

produktów i rolnictwa oraz posiadających duże doświadczenie na rynku eksportowym. 

Do naszych produktów należą świeże jabłka różnych odmian, owoce jagodowe świeże, jak i również 

IQF przede wszystkim borówki, maliny, jeżyny, oraz owoce pestkowe takie jak śliwki i wiśnie. 

Oferowane przez nas produkty są bardzo starannie wybierane z najlepszych sadów i gospodarstw 

rolnych, a także sortowane i pakowane wyłącznie w zakładach posiadających certyfikat GLOBAL GAP. 

LVMG Grupa współpracuje obecnie z renomowanymi klientami w Indiach, w tym z popularnymi 

hipermarketami i sieciami handlowymi działającymi w branży świeżych owoców. 

Plany rozwoju obejmują ekspansje eksportu na nowe rynki, takie jak Bliski Wschód, w tym Arabie 

Saudyjską. 

Firma planuje również poszerzyć swoje działania poprzez import świeżych owoców z Azji do Polski, 

gdzie we współpracy z lokalnymi hurtowniami, sieciami handlowymi oraz sprzedawcami detalicznymi 

będzie oferowała takie produkty jak świeżego mango, winogrona i owoc granatu. 

 

 

 

www.lvmg.pl 
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ŁUKOMET – Krzysztof Łuszczyk 

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

do nawadniania upraw polowych - dobranych i dopasowanych do specyficznych uwarunkowań każdego 

gospodarstwa. Na życzenie inwestora, w przedsięwzięciu uczestniczymy począwszy od ustalenia 

potrzeb wodnych i możliwości ich zaspokojenia, poprzez zaproponowanie 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 gnojo-

wicą począwszy od przygotowania jej w budynku inwentarskim, przepompowanie, miksowanie, napo-

wietrzanie, separację, magazynowanie, zgazowanie w biogazowni, transport na pole, rozlewanie, 

aplikacja naglebowa i doglebowa. Do tego celu proponujemy rozwiązania własne i światowych liderów. 

W ramach tych dwóch powyższych tematów 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 

- Dostawa na miejsce przeznaczenia 

- Pokierowanie montażem lub pełny montaż 

- Uruchomienie odbiór powykonawczy 

- Serwis gwarancyjny 

- Konserwacja i serwis pogwarancyjny 

- Modernizacja i unowocześnianie systemu w okresie użytkowania 

- Demontaż i utylizacja po wycofaniu z eksploatacji. 

 

 

 

 

www.lukomet.pl 
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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. 

Kompleksowo obsługujemy naszych klientów dbając o to, by łączyć to co najlepsze - profesjonalizm  

i zaangażowanie. 

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. 

Polskim marynarzom oferujemy atrakcyjną i bezpieczną pracę. Rocznie realizujemy około 1500 

kontraktów dla oficerów i załóg szeregowych u renomowanych armatorów niemieckich, brytyjskich, 

duńskich, irlandzkich, greckich i amerykańskich.   

Obszar specjalizacji: 

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

magazyny, sklady celne , obsluga logistyczna elektowni wiatrowych, frachtowanie, uslugi maklerski, 

uslugi portowo-przeladunkowe, holowania , Offshore (Port terminal w Darlowie). 

 

 

www.mag.pl

http://www.mag.pl/


 
 

 

POLFROST INTERNATIONALE SPEDITION SP. Z O.O. 

 

Polfrost jest grupą spółek, która dzięki sieci wzajemnych powiązań oferuje zintegrowany system usług 

i rozwiązań, tworzonych pod kątem potrzeb i oczekiwań klientów. 

 

Świadczymy usługi w zakresie transportu samochodowego i kolejowego, obejmujące przewozy 

całopojazdowe, ładunków częściowych i drobnicowych. Do wykonania zleceń wykorzystujemy zarówno 

własne, jak i kontraktowane środki transportu. 

 

W codziennej pracy, wykorzystując nasze doświadczenie i zasoby, zapewniamy: 

- indywidualne podejście do klienta, 

- optymalne rozwiązania logistyczne, 

- wysoką jakość i bezpieczeństwo przewożonych przez nas towarów, zgodnie z zasadami systemów 

ISO, IFS, WSK i SQAS, 

- bieżący monitoring przesyłek w drodze, 

- obsługę celną, 

- usługi przeładunkowe na granicach, w portach i terminalach, 

- magazynowanie na terytorium Polski i Rosji, 

- skład celny, 

- atrakcyjne warunki cenowe i dogodne formy płatności. 

Oferowany przez nas wachlarz usług jest skierowany przede wszystkim do firm działających  

w branży spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej, budowlanej, energetycznej i elektronicznej. 

 

 

 

www.polfrost.com.pl 
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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 
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POLSKA IZBA UBEZPIECZEŃ 

Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady 

ubezpieczeń działające w Polsce. 

Do podstawowych zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa 

asekuracyjnego. 

Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej 

społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń  

w naszym kraju. 

Misją Izby jest dbanie o wysoką jakość i wizerunek polskiego rynku ubezpieczeniowego. Polska Izba 

Ubezpieczeń jako reprezentant ubezpieczycieli dokłada wszelkich starań w celu ochrony  

i polepszenia warunków ich funkcjonowania. 

  

 

 

www.piu.org.pl 
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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. 

Od początku istnienia (1988 rok) właściciele mieli pomysł na przedsiębiorstwo. Zależało im przede 

wszystkim na wdrożeniu różnorodnych profili działalności. 

Dlatego 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 
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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, 

wielogabarytowe 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 
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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. 

Korzystanie ze smartfonów, tabletów i innych urządzeń przenośnych jest dziś na porządku dziennym 

dlatego przywiązujemy dużą wagę do tworzenia aplikacji mobilnych. Pomagają nam w tym takie 

technologie jak Xamarin. 

 

www.reveo.pl 

 

 

http://www.reveo.pl/


 
 

 

Simed Construction Sp. z o.o. 

Projektujemy, prodkujemy oraz eksportujemy różne rodzaje konstrukcji stalowych pod zamówienia 

zindywidualizowane, zakładowe oraz pod projekty rządowe. Tworzymy szeroki asortyment konstrukcji 

stalowych zarówno surowych jak i przetworzonych w różnych rozmiarach i konfiguracjach.  

Od ponad 10 lat jesteśmy w ponad 60 krajach na 6 kontynentach świata. 

Zapewniamy realizacje od projektu, po gotowe konstrukcje dla: energetyki, hutnictwa, petrochemii, 

oczyszczalni spalin, spalarni, przemysłu chemicznego, górnictwa, telekomunikacji i budownictwa 

drogowego.  

Oferujemy konstrukcje stalowe w różnym asortymencie wykorzystywanym do budowy centrów 

handlowych, na konstrukcje offshore, konstrukcje mostowe (kładki,, wiadukty), konstrukcje dźwigowe, 

silosy, zsypy, konstrukcje instalacji wraz z urządzeniami, palety i pojemniki stalowe.  

W ramach świadczenia kompleksowej usługi nasze wyroby są odpowiednio pakowane, zabezpieczone 

na czas transportu oraz dostarczane do klienta lub miejsce ich montażu w stanie nienaruszonym. 

Posiadamy certyfikację jakości w zakresie AS/NZS 2208; 1996, SBG i ISO9002. 

Simed Construction Sp. z o.o. 

ul. Brukowa 15B, 05-092 Łomianki 

e-mail: office@siemdconstruction.pl 

 

 

 

www.simedconstruction.pl. 
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Soligrano Sp. z o.o. Sp.k. 

Soligrano to polska marka oferująca produkty ze zbóż ekspandowanych, które spełniają wysokie 

standardy jakościowe. Firma jest podmiotem powiązanym z OrganikAgro – największym  

i najnowocześniejszym producentem zbóż ekspandowanych w Polsce. 

Nowoczesny i wydajny zakład produkcyjny umożliwia firmie prowadzenie działań pod własną marką 

skierowanych do klientów detalicznych oraz hurtowych, a także produkcję w ramach działań z zakresu 

private label. 

Soligrano wraz z siostrzaną firmą OrganikAgro to lider w produkcji zboża ekspandowanego. Wspólnie 

tworzą profesjonalny zespół ekspertów działający w dziale Badań i Rozwoju, który każdego dnia inicjuje 

złożony proces, finalnie prowadzący do wdrożenia kreatywnych rozwiązań, kreacji innowacyjnych 

projektów oraz nowych produktów. 

Soligrano dynamicznie wprowadza nowości produktowe – mieszanki muesli, kasze bio, płatki owsiane 

i orkiszowe, naturalne dodatki do żywności oraz gotowe mieszanki do przygotowywania m.in. vege 

burgerów, racuchów czy shaków. 

Gotowość do współpracy, partnerstwo projektowe oraz elastyczność i odwaga w realizacji 

przedsięwzięć, to cechy, które doskonale charakteryzują Soligrano. 

 

 

 

www.soligrano.pl 

 

http://www.soligrano.pl/


 
 

 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce zostało powołane do życia w 2005 r. 

Stowarzyszenie tworzą doświadczeni przedsiębiorcy, którzy przez lata uczestniczyli w rozmaitych 

projektach oraz przedsięwzięciach biznesowych. 

Celem Stowarzyszenia jest m.in.: 

• rozwój przedsiębiorczości, 

• wzajemne wspieranie się członków Stowarzyszenia w inicjatywach gospodarczych, 

• propagowanie zaangażowanych postaw gospodarczych i wiedzy ekonomiczno- prawnej, 

• rozwijanie i upowszechnianie zasad etyki przedsiębiorców, 

• promocja członków Stowarzyszenia oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych  

z partnerami krajowymi i zagranicznymi, 

• propagowanie pozytywnego wizerunku członków Stowarzyszenia i całego środowiska przedsiębiorców 

w środkach masowego przekazu. 

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

• wzajemną współpracę, 

• współpracę z innymi przedsiębiorcami i organizacjami, 

• współpracę z mediami, organami prasowymi i firmami Public Relations, 

• współpracę z organami państwowymi, samorządowymi. 

 

 

www.spw-pl.org 
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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 
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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 
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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 
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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 
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Grupa WhyNotTravel 

WhyNotTRAVEL zajmuje się kompleksową organizacją podróży biznesowych, zarówno dla klientów 

korporacyjnych, małych i średnich firm, instytucji państwowych oraz dla klientów indywidualnych. 

Ponad dekadę WhyNotTRAVEL specjalizuje się w organizacji podróżny biznesowych i indywidualnych 

o globalnym zasięgu, każdego roku powiększając liczbę zadowolonych Klientów. 

Fundamentem naszej oferty jest zrozumienie potrzeb oraz spersonalizowane relacje biznesowe,  

które stanowią przyjazną alternatywę dla korporacyjnej formy komunikacji. 

Zakres usług świadczonych przez WhyNotTRAVEL: 

• rezerwacje i sprzedaż biletów lotniczych: krajowych i międzynarodowych (przewoźnicy IATA oraz tanie 

linie); 

• rezerwacje hoteli w Polsce i na całym świecie, przejmowanie płatności, jak również negocjowanie 

stawek korporacyjnych; 

• udostępniamy narzędzia do samodzielnej rezerwacji – GetThere, TRIPGATE, Tripbooker; 

• wszelkiego rodzaju ubezpieczenia oferowane przez renomowane firmy ubezpieczeniowe (Signal Iduna, 

AIG Europe, ERV, Allianz); 

• wynajem samochodów osobowych w kraju i za granicą oraz transfery; 

• sprzedaż biletów promowych na wszystkie połącznia w Europie i na świecie; 

• sprzedaż biletów kolejowych i autokarowych; 

• pośrednictwo wizowe; 

• sprzedaż imprez turystycznych (ITAKA, NECKERMANN, RAINBOW TOURS). 

 

 

 

www.whynottravel.pl 
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WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ IM. ALCIDE DE GASPERI 

W JÓZEFOWIE 

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi 

w 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. W zależności od zapotrzebowania  

ze strony kandydatów na studia, istnieje możliwość utworzenia pełnej ścieżki kształcenia w języku 

angielskim. 

 

 

WWW.WSGE.EDU.PL 

 

 

 

http://wsge.edu.pl/index.php/o-wspolpracy
http://en.wsge.edu.pl/
http://en.wsge.edu.pl/
http://wsge.edu.pl/


 
 

 

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 

W. Burdecki Sp. z o.o. 

ul. Strąkowa 36, 01-367 Warszawa 

e-mail: biuro@wburdecki.pl 

 

www.wburdecki.pl 
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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. 

MISJA 

Bezpieczny i terminowy transport towarów na tereny Wschodniej Europy i Azji. 

Wyeliminowanie barier związanych z transportem, nawet w najodleglejsze rejony Azji, pozwalające  

na swobodną wymianę handlową, przebiegającą w atmosferze poczucia bezpieczeństwa i przy 

wzajemnym zaufaniu Klientów. 

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), 

  

konkurencyjne stawki frachtu. 

 

www.xspedycja-polska.pl 

http://www.xspedycja-polska.pl/

	www.warsawlegal.pl.



