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Trzeci Business Mixer Łódzkiej SSE za nami!
3 grudnia w Fabryce Grohmana Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. odbyła się trzecia edycja
Business Mixera Łódzkiej SSE.
Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Izbami Gospodarczymi i Sponsorami. Podczas Mixera
około 150 firm wzięło udział w serii bezpośrednich spotkań wraz z innymi przedsiębiorcami przy okrągłych
stolikach. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele instytucji otoczenia biznesowego z Łodzi, Inwestorzy
i Partnerzy Łódzkiej SSE, firmy członkowskie Izb Partnerskich. Była to idealna szansa, aby zaprezentować
firmę, wymienić się wizytówkami, zawrzeć nowe kontakty oraz opowiedzieć zarówno o poszukiwanych,
jak i dostarczanych usługach.
– Business Mixer Łódzkiej SSE organizujemy już po raz trzeci. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem
firm z wielu branż. Znamy już przedsiębiorców, które na pewno wezmą udział w kolejnej edycji, ponieważ nie udało
im się być z nami teraz. To potwierdza, że tego typu „szybkie randki” biznesowe są ciekawą i potrzebną formą
nawiązywania kontaktów – mówi Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE S.A. –„Dodatkowo, każde kolejne wydarzenie
staramy się ulepszać i wzbogacać zgodnie z sugestiami uczestników. Tym razem udoskonaliliśmy m.in. aplikację
Mixer – narzędzie, które pozwala w łatwy sposób zarządzać kontaktami do uczestników tej edycji”.
Zachęcamy do obejrzenia
Partnerzy:
Sponsor Główny:
Sponsor Wspierający:

galerii zdjęć

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie

www.mixersse.pl
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Bawarsko-Polski Wieczór Świąteczny w Monachium
Ponad 200 przedstawicieli zarządów firm z Niemiec i Polski, władz, instytucji
i biznesu wzięło udział w spotkaniu na Zamku Nymphenburg w Monachium (stolica
Bawarii).
Gości przywitał minister-radca dr Jacek Robak, Kierownik Wydziału Promocji Handlu
i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec oraz
Pan Alexander Diekmann, członek Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby PrzemysłowoHandlowej (AHK). Wydarzenie zakończyło obchody 20-lecia istnienia AHK.
Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE S.A., podziękował za dotychczasową współpracę
i podsumował silne relacje polsko-niemieckie w kontekście biznesowym oraz zachęcał
do kolejnych inwestycji w Łodzi i Regionie Łódzkim. Na zaproszenie ŁSSE S.A.
udział w wydarzeniu wzięła również Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi oraz
przedstawiciele łódzkiego portu lotniczego im. W. Reymonta. Podczas wydarzenia
podkreślaliśmy, że od kiedy mamy codzienne połączenia lotnicze Łódź-Monachium,
dzieli nas jedynie 80 minut.
Wydarzenie uświetnił koncert Voytka Proniewicza (skrzypce) i Wojciecha Waleczka
(fortepian). ŁSSE S.A. była Partnerem wydarzenia, które zorganizowane zostało przez
AHK (Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową) oraz Wydział Promocji, Handlu
i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie.
Podczas wizyty w Monachium, Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi, Tomasz
Sadzyński, Prezes ŁSSE S.A. oraz Urszula Woeltjen, Przedstawiciel ŁSSE S.A.
na kraje niemieckojęzyczne, spotkali się również z Konsulem Generalnym RP
w Monachium, Andrzejem Osiakiem, który dla delegacji zorganizował dodatkowe
spotkania z niemiecką gospodarką i biznesem.
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„LODZistics” - Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej
4 grudnia 2015 r., podczas konferencji pt. „Łódzkie logistyczne”, przedstawiciele samorządów, firm oraz uczelni
podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia klastra logistycznego w Województwie Łódzkim.
Klaster „LODZistics – Logistyczna sieć biznesowa Polski Centralnej” zrzeszać będzie firmy z branży logistycznej,
samorządy, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu, a także inne podmioty działające w sektorze
logistyki. Podczas konferencji przedstawiono zagadnienia związane m.in. z potencjałem logistycznym Regionu Łódzkiego,
istotą działalności klastrowej, szansą rozwoju multimodalnych sieci współpracy w Polsce, prezentacją dobrych praktyk
m.in. w zakresie działania klastra logistycznego z Walonii – Logistics in Wallonia.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest jednym z inicjatorów powołania klastra logistycznego z uwagi na silny
potencjał logistyczny Regionu Łódzkiego, usytuowanie w centrum węzła komunikacyjnego Polski i Europy, dużą liczbę
podmiotów świadczących usługi logistyczne i transportowe, podaż powierzchni magazynowych czy też rozbudowaną
infrastrukturę drogową.
Główne cele Klastra zostały określone jako: podniesienie konkurencyjności firm poprzez stymulowanie innowacyjności
branży logistycznej w tym transferu technologii, rozwój dobrych praktyk, wspólne projekty, zastosowanie nowoczesnych
rozwiązań transportowych jak przewozy intermodalne, system RFS w transporcie lotniczym czy eco-driving. Członkowie
Klastra będą mieli również możliwość oddziaływania na profil szkolnictwa zawodowego i wyższego pod kątem logistyki.
Na konferencji było obecnych blisko 100 gości zainteresowanych tematem rozwijania sieci logistycznej w Regionie
Łódzkim.
Wszystkie firmy zainteresowane współpracą w ramach powstającego Klastra zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem
Klastra – firmą ASM Centrum Badań i Analiz Runku Sp. z o.o. pod nr tel.: 24 355 77 55.

inicjatorzy Klastra
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Święta w szkole
międzynarodowej
8 grudnia w Pałacu Biedermanna odbyło się
spotkanie świąteczne British International
School of the University of Łódź.
Uczniowie przygotowali występy artystyczne
poświęcone tradycjom bożonarodzeniowym
pielęgnowanym w krajach, z których pochodzą
ich rodziny. Gośćmi wydarzenia byli m.in.
Rektor UŁ prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel,
Kanclerz UŁ dr Rafał Majda, przedstawiciele
ŁSSE oraz rodzice uczniów.

Kolejne spotkanie Strefy HR za nami!
11 grudnia w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA odbyło się kolejne spotkanie
Strefy HR.
Tym razem w świątecznej atmosferze omówiono nowe zasady podnoszenia kwalifikacji pracowników
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 roku. Zalety wykorzystania środków publicznych na
szkolenia kadry przedstawiono na podstawie doświadczeń firmy DB Schenker. Następnie zaprezentowano
propozycję Politechniki Łódzkiej w zakresie studiów podyplomowych szytych na miarę pracodawcy. Swoją
ofertę edukacyjną przedstawiła również szkoła międzynarodowa kształcąca w systemie brytyjskim - British
International School of the University of Lodz.
Już teraz zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie, które odbędzie się w I kwartale 2016r.
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Spotkanie Łódzkiego Klastra Edukacyjnego
24 listopada w siedzibie ŁSSE S.A. odbyło się pierwsze spotkanie
członków Łódzkiego Klastra Edukacyjnego.
Łódzki Klaster Edukacyjny powołany został 27 kwietnia br. w celu łączenia
potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego na rzecz szeroko
pojętego kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa
zawodowego dla potrzeb gospodarki i lokalnych rynków pracy.
Podczas pierwszego spotkania Klastra powołano organy niezbędne do
jego sprawnego funkcjonowania, tj. Radę oraz Zarząd Klastra, a także
określono działania służące do realizacji poszczególnych celów Klastra.
W skład organów Klastra wchodzą:
•
•
•
•

Bartosz Rzętkiewicz, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. –
Przewodniczący Rady Klastra
Sławomir Fater, Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych
Technologii w Łodzi – Z-ca Przewodniczącego Klastra
Mariola Mirecka, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego –
Przewodnicząca Zarządu
Małgorzata Sienna, Łódzkie Centrum Doskonalenia nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego – Z-ca Przewodniczącej Zarządu

Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na styczeń 2016r.
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7
Reinwestycje w Ostrzeszowie, nowy inwestor w Konstantynowie Łódzkim
Euros Sp. z o.o., POPRAWA Producent Opakowań Tekturowych oraz Tommark otrzymali zezwolenia na
prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Nakłady inwestycyjne: co najmniej 2 mln zł
Dotychczasowe zatrudnienie: 41 pracowników
Nowe miejsca pracy: 6

Firma Euros Sp. z o.o. jest producentem konstrukcji stalowych oraz metalowych elementów stolarki budowlanej w branży
budownictwa przemysłowego. Nowe przedsięwzięcie w Podstrefie Ostrzeszów ŁSSE (Województwo Wielkopolskie) ma
na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu poprzez wybudowanie kolejnej hali produkcyjnej oraz
zakup nowych linii technologicznych.

Nakłady inwestycyjne: co najmniej 8 mln zł
Dotychczasowe zatrudnienie: 96 pracowników
Nowe miejsca pracy: 16

Trzecie zezwolenie w Łódzkiej SSE otrzymał Zdzisław Poprawa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
POPRAWA Producent Opakowań Tekturowych. Przedsiębiorca działa od 1990 r. i jest producentem opakowań
i kartonów z papieru i tektury. Specjalizuje się w produkcji opakowań wielkogabarytowych. Nowy projekt inwestycyjny
– także w Podstrefie Ostrzeszów ŁSSE - ma na celu rozbudowę funkcjonującego zakładu oraz wzrost jego mocy
produkcyjnych. Nowe przedsięwzięcie będzie obejmowało budowę hali produkcyjno-magazynowej oraz zakup nowych
linii produkcyjnych.

Nakłady inwestycyjne: co najmniej 12,3 mln zł
Dotychczasowe zatrudnienie: 56 pracowników
Nowe miejsca pracy: 20

Z kolei w Podstrefie Konstantynów Łódzki ŁSSE zainwestuje Tommark. Przedsiębiorca rozpoczął swoją działalność
w roku 1991, jako Tommark spółka cywilna. Firma działa na rynku przesłon okiennych, wytwarzając m.in.: żaluzje
drewniane, żaluzje pionowe, rolety, rolety rzymskie, plisy, moskitiery oraz komponenty z tworzyw sztucznych do
ww. produktów. Jako dostawca komponentów, Przedsiębiorca z powodzeniem rozwija współpracę z największymi
producentami przesłon okiennych zarówno w Polsce, jak również na rynkach Unii Europejskiej oraz poza jej granicami.

8
Tubądzin z czwartym zezwoleniem
Grupa Tubądzin otrzymała już czwarte zezwolenie w Łódzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej. Tym razem w Podstrefie Sieradz ŁSSE polska firma zamierza
zainwestować ponad 135 mln zł oraz utworzyć co najmniej 107 nowych miejsc pracy.
Grupa Tubądzin to jeden z czołowych polskich producentów płytek ceramicznych.
Ceramika Tubądzin III sp. z o.o. sp. k. - wchodząca w skład Grupy Tubądzin - została
utworzona we wrześniu 2015 r. w celu zrealizowania nowego projektu inwestycyjnego:
budowy nowoczesnego zakładu produkcji płytek ceramicznych, w tym płytek podłogowych
i fasadowych wytwarzanych w dużych i bardzo dużych formatach. Zgodnie z przyjętą strategią
Grupy Tubądzin, efektem realizowanej inwestycji będzie poszerzenie oferty Grupy o kolejne
kolekcje produktów charakteryzujących się bardzo wysokimi parametrami jakościowymi
i atrakcyjnym wzornictwem.
W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości
przekraczającej 135 mln zł (do połowy 2019 r.), zatrudnić przynajmniej 107 nowych
pracowników (do końca 2017 r.) oraz utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do końca 2022
r. Jest to czwarta inwestycja realizowana przez Grupę Tubądzin w Łódzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej.
Od początku 2015 roku 10 Inwestorów ŁSSE łącznie zadeklarowało nakłady inwestycyjne
w wysokości 387 mln zł, zatrudnienie 353 nowych pracowników oraz utrzymanie 1123 miejsc
pracy.
– Przez 18 lat istnienia wydaliśmy 283 zezwolenia w Łódzkiej SSE, a inwestorzy zrealizowali
inwestycje o łącznej wartości blisko 13 mld zł, dzięki którym powstało ponad 33 tysiące miejsc
pracy – mówi Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE S.A.
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Wystartował blog Deloitte dotyczący Specjalnych Stref Ekonomicznych
Serdecznie zapraszamy na nowy blog Deloitte poświęcony tematyce SSE. Za pomocą tej platformy internetowej
eksperci z Zespołu ds. Specjalnych Stref Ekonomicznych Deloitte będą regularnie dzielić się swoją wiedzą
oraz doświadczeniem, a także aktualnościami z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw w ramach SSE.
Decyzja o podjęciu działania w ramach SSE rodzi przed każdą firmą szereg wyzwań, począwszy od etapu planowania
inwestycji, poprzez procedurę aplikacyjną, aż po optymalne wykorzystanie otrzymanej pomocy publicznej w toku
prowadzonej działalności. Autorzy, dzięki blogowi, przekazywać będą cenne informacje, które pozwolą jeszcze
efektywniej prowadzić Państwa biznes.
Autorami bloga są doświadczeni eksperci Deloitte, członkowie zespołu ds. SSE, z których sylwetkami można
zapoznać się tutaj.
Zachęcamy do regularnego odwiedzania bloga oraz do zapisania się na Newsletter, dzięki któremu będą Państwo
otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach.
Autorzy:
Marek Sienkiewicz
Starszy Menedżer, Szef Zespołu ds. SSE
Tel.: +48 (12) 394 43 29
msienkiewicz@deloitteCE.com
Krystian Bortlik
Starszy Menedżer
Tel.: +48 (32) 508 03 08
kbortlik@deloitteCE.com

Piotr Folwarczny
Menedżer
Tel.: +48 (12) 394 43 22
pfolwarczny@deloitteCE.com
Marketing:
Marcin Kozik
Starszy Koordynator ds. Marketingu
Tel.: +48 (32) 508 03 27
mkozik@deloitteCE.com

Przejdź do bloga
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Showroom Kinnarps w Textorial Park.
2 grudnia w Łodzi odbył się uroczysty re-opening showroomu Kinnarps, który mieści się w Textorial Park
przy ulicy Fabrycznej 17.
Projekt wnętrza przygotowała Anna Kopeć (architekt Kinnarps Warszawa).
Wnętrze showroomu jest zgodne z koncepcją ABW - Activity Based Working co odzwierciedla obecne trendy.
Przestrzeń przykuwa uwagę świeżością, nowoczesnością i jest niezwykle inspirująca.
Zapraszamy serdecznie!

Przejdź na stronę

Sprawdź jak zwiększyć efektywność swojej Polityki
Szkoleniowej – IV edycja badań TDI
Przypominamy o trwającej IV edycji Ogólnopolskich Badań Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej
(TDI), które pozwalają w sposób kompleksowy dokonać przeglądu i oceny procesów rozwojowych realizowanych
w firmie.
Uczestnictwo w badaniu jest bezpłatne, a jego rezultatem jest bezpłatne otrzymanie raportu wraz z jego
omówieniem przez ekspertów od efektywnych działań rozwojowych (analizy dokonuje partner merytoryczny
badań, firma Respect), który pozwala odpowiedzieć na pytania:
- Dlaczego działania rozwojowe prowadzone w mojej firmie nie przynoszą oczekiwanych wyników biznesowych?
- Gdzie leży przyczyna takiej sytuacji?
Dzięki rekomendacjom ekspertów, uczestnik badania otrzymuje dodatkowo odpowiedź na pytanie:
- w jaki sposób mogę zwiększyć efektywność realizowanych projektów rozwojowych w mojej firmie?

Przejdź do badania

