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Zezwolenia i nagrody Grohmana
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Uroczystość wręczenia zezwoleń
Sześciu Inwestorów odebrało 7 września zezwolenia w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
S.A. Firmy zadeklarowały stworzenie ponad 200 nowych i utrzymanie blisko tysiąca dotychczasowych miejsc pracy.
W obecności Hanny Zdanowskiej - Prezydent Miasta Łodzi, Krzysztofa Sztrajbera - przedstawiciela
Wojewody Łódzkiego, władz samorządowych oraz pozostałych Inwestorów oraz Partnerów strefowych,
Zarząd ŁSSE S.A. wręczył zezwolenia sześciu firmom: Mecalit Polska Sp. z o.o., Vandemoortele Polska
Sp. z o.o., Ambro Logistics Sp. z o.o., Wirthwein Polska Sp. z o.o., Chipita Poland Sp. z o.o. oraz Scanaqua
Sp. z o.o. Gościem Honorowym wydarzenia był Klemen Babnik, Doradca Premiera Słowenii.
Chipita Poland Sp. z o.o.

Firmy, które odebrały zezwolenia, poniosą wydatki inwestycyjne łącznie w kwocie co najmniej 230 mln
PLN oraz utworzą co najmniej 204 nowe miejsca pracy oraz utrzymają dotychczasowe zatrudnienie na
poziomie 966 pracowników.
- Inwestujemy w Łodzi, bo mamy dostęp do dobrych terenów i bardzo odpowiada nam centralne położenie
Łodzi i jej skomunikowanie, a także przyznana pomoc publiczna - mówił Krzysztof Skorupa, Dyrektor
Zakładu Wirthwein Polska Sp. z o.o.
- Prowadzimy obecnie 35 projektów. Do końca roku chcemy uzyskać co najmniej 15 zezwoleń. W wersji
optymistycznej - jeśli wniosek rozszerzeniowy zostanie pozytywnie rozpatrzony - dojdziemy w tym roku do
20 zezwoleń – podsumował Tomasz Sadzyński, Prezes Zarządu ŁSSE S.A.

Scanaqua Sp. z o.o.

Przez ponad 18 lat swojej działalności, ŁSSE wydała 280 zezwoleń. Inwestorzy zadeklarowali
nakłady inwestycyjne o wartości ponad 12,9 miliarda PLN i stworzyli ponad 33 000 nowych
miejsc pracy.
czytaj więcej o nowych inwestorach >
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Nowi laureaci nagrody im. H. Grohmana
7 września, już po raz czwarty, przyznano nagrody im. H. Grohmana.
W tegorocznej edycji, nagroda w kategorii „Inwestor-Mecenas” trafiła do
firmy Ericpol Sp. z o.o. utworzenie miejsca, w którym Artur Rubinstein
spotyka Aleksandra Macedońskiego, czyli wykorzystanie twórczości
młodych łódzkich artystów w nowym biurowcu spółki i przybliżenie
postaci z Łodzi, Polski i świata, które przyczyniły się do zmian w sposobie
myślenia i komunikacji międzyludzkiej. Statuetkę odebrał Dyrektor Marek
Gajowniczek.

Marek Gajowniczek, Ericpol Sp. z o.o.

Statuetkę w kategorii „Ważne dla Łodzi” otrzymał Tomasz Gołębiewski
w uznaniu działań kulturalnych, pasję, zaangażowanie oraz zarażanie
Łodzian zamiłowaniem do muzyki poprzez realizowane wydarzenia oraz
za to, że bez wątpienia jest „perłą Łodzi” organizując Geyer Music Factory,
Manu Summer Jazz Sundays i powołując Grohman Orchestra.
ŁSSE S.A., wzorując się na postawie swojego Patrona CSR, Henryka
Grohmana, wspiera artystów oraz zachęca przedsiębiorców do inwestowania
w sztukę, mecenatu i wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu.
Nagroda im. H. Grohmana przyznawana jest od 2012 roku.
Czekamy na propozycje Waszych działań CSR. Pochwalcie się własnymi
dokonaniami i przesyłajcie je na adres: rozwojistrategia@sse.lodz.pl.

Pełna galeria zdjęć >

Tomasz Gołębiewski,
laureat kategorii „Ważne dla Łodzi”
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Dni Otwarte ŁSSE w Konstantynowie Łódzkim
Otwarcie Eureka Technology Park, panel z przedsiębiorcami, wizyty mieszkańców
w firmach i piknik rodzinny – tak w dniach 18-19 września wyglądało święto strefy
w Konstantynowie.
Głównym punktem pierwszego dnia było spotkanie z przedsiębiorcami i otwarcie nowego parku
naukowo-technologicznego. Eureka Technology Park to nowa przestrzeń biznesowa wraz
z bogatą infrastrukturą IT i zapleczem usług B2B, które mają wspierać rozwój innowacyjnego
biznesu
Więcej >

Podczas spotkania z udziałem, m.in. Andrzeja Owczarka, Senatora RP, Witolda Stępnia,
Marszałka Województwa Łódzkiego, Henryk Brzyszcz, Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego,
uhonorował Tomasza Sadzyńskiego, Prezesa ŁSSE S.A., dyplomem „Przyjazny Miastu” za
działania prowadzone na rzecz rozwoju i pozyskiwania inwestorów dla konstantynowskiego
kompleksu ŁSSE.
Tomasz Sadzyński, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: - „To dla mnie zaszczyt
i wyróżnienie. Nie byłoby go gdyby nie zespół ludzi, z którymi pracuję. Mój zespół jest jednym
z najlepszych w kraju, dlatego to wyróżnienie dedykuję moim pracownikom”.
Łącznie na terenie podstrefy w Konstantynowie działa 10 firm (Ciat, Sensilab, Yuncheng,
Delia, Vertex, Coco-Werk, Modi, Mabion, Clariant, SISA). Inwestorzy zrealizowali inwestycje
za ponad 245 mln zł i zatrudniają 540 osób (z utrzymanymi etatami – 959).
Drugiego dnia mieszkańcy mogli zwiedzać zakłady znajdujące się w Konstantynowie, wziąć
udział w wielu konkursach z nagrodami, quizie wiedzy o strefie, czy pikniku rodzinnym.
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ŁSSE łowi inwestorów wśród Polonusów
W dniach 12-14 września odbyła się XVIII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii. ŁSSE S.A. była partnerem
tego wydarzenia
Wśród 300 zaproszonych gości w Bibliotece Narodowej w Warszawie byli m.in.: Janusz Piechociński, Wicepremier
i Minister Gospodarki oraz Grzegorz Schetyna, Minister Spraw Zagranicznych. Konferencja, której organizatorem
jest Fundacja Polonia, ma być miejscem dialogu dla reprezentantów środowisk gospodarczych Polonii przybyłych
ze wszystkich kontynentów. Uczestnikami konferencji są przedstawiciele wielu krajów świata, przedsiębiorcy polonijni i krajowi,
przedstawiciele rządu i samorządowcy, znane postacie życia gospodarczego, reprezentanci izb gospodarczych, przedsiębiorcy
i managerowie firm w Polsce i za granicą, szefowie instytucji finansowych, przedstawiciele świata nauki i kultury, przedstawiciele
polskich placówek zagranicznych oraz reprezentanci wiodących mediów w Polsce i za granicą. O potencjale, możliwościach
i warunkach inwestowania w Łódzkiej SSE opowiadał Stanisław Witaszczyk, Wiceprezes ŁSSE S.A., a prezentację pokazała
Dorota Lombardi, Zastępca Dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora.

De Heus w ŁSSE
11 września w Łęczycy nastąpiło uroczyste otwarcie zakładu produkcyjnego De Heus, wytwórni premiksów.
De Heus Sp. z o.o. należy do De Heus Group – międzynarodowej firmy z wiodącą pozycją w przemyśle żywienia zwierząt hodowlanych, działającej w 45 krajach Europy, Azji,
Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Łacińskiej.
Wytwórnia premiksów w Łęczycy jest jedną z dwóch bliźniaczych inwestycji firmy De Heus, realizowanych w tym samym czasie w Polsce i w Veghel, w Holandii. Ta w Łęczycy
zlokalizowana jest na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pracę w fabryce znajdzie co najmniej 30 osób. Dołączą oni do zespołu blisko 600 pracowników,
których w tej chwili zatrudnia De Heus w Polsce.
Uroczystego otwarcia dokonali właściciele firmy – Co i Koen De Heus, dyrektor generalny firmy – Witold Obidziński oraz dyrektor pionu produkcji – Rafał Kamiński. W otwarciu
uczestniczyli także: przedstawiciel Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce - Martijn Homan, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Tomasz Sadzyński, wicestarosta
powiatu – Krystyna Pawlak, burmistrz Łęczycy – Krzysztof Lipiński oraz klienci i pracownicy firmy De Heus.
Nowo wybudowana fabryka została wyposażona w najnowocześniejsze technologie do produkcji mieszanek: mineralno-witaminowych, tzw. premiksów farmerskich oraz premiksów
przemysłowych.

6
Z Łodzi do Chin
Polskie piwo, cydr, soki, woda mineralna oraz słodycze jako pierwsze mają podbić serca a raczej podniebienia
chińskich konsumentów.
26 sierpnia z terminalu na Olechowie ruszył do Xiamen na wschodzie Chin pierwszy „eksportowy” pociąg, w którym znalazły się
polskie produkty spożywcze. - To początek regularnej linii, na której pociągi cargo pomiędzy Łodzią a Chengdu (a następnie na
południowo-wschodnie wybrzeże – do miasta Xiamen) będą kursować dwa razy w tygodniu – wyjaśnił Sławomir Knap, dyrektor
ds. przewozów multimodalnych spółki Hatrans Logistic.
Połączenie Chengdu - Łódź uruchomione zostało w 2013 roku, dotychczas pełne pociągi regularnie przyjeżdżały jedynie z Chin
do Polski. Do dziś odbyło się ponad 100 regularnych połączeń oraz 50 przejazdów czarterowych. Kolejowe połączenie cargo
stało się jednym z impulsów do otworzenia w Chengdu, stolicy prowincji Syczuan, Biura Regionalnego Województwa Łódzkiego
i Miasta Chengdu. Od czerwca w Chengdu działa również Polski Konsulat.

Chiński biznes w strefie
25 września w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. gościła delegacja z miasta Ningbo położonego
w chińskiej prowincji Zhejiang.
W skład delegacji poza przedstawicielami władz miasta oraz strefy ekonomicznej Ningbo Hangzhou Bay New Zone, wchodzili
również przedstawiciele biznesu. W odbywających się w ramach wydarzenia spotkań B2B wzięło udział ok. 30 przedsiębiorców
z ponad 20 chińskich firm. Ningbo to także jeden z najstarszych portów morskich w Azji i istotny partner w ramach współpracy
16+1 (16 krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Chin). To właśnie w Ningbo corocznie odbywa się wystawa dóbr konsumpcyjnych
z państw Europy Środkowo-Wschodniej: „Central and Eastern European Countries Products Expo”.
Organizatorami wydarzenia byli: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. we współpracy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Łódzkiego oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
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Kolejny Łódź Business Run za nami
Statystyki drugiej edycji biegu to 1 145 biegaczy i niemal 80
000 PLN na protezy dla podopiecznych Fundacji Jaśka Meli
„Poza Horyzonty”
Licząca 19 km trasa została podzielona na pięć okrążeń, czyli
po jednym 3,8 kilometrowym odcinku dla każdego zawodnika.
Uczestnicy wystartowali z kompleksu EC1 i pobiegli m.in.
wzdłuż ulic Tuwima, Sienkiewicza, Roosevelta, Piotrkowskiej
oraz Nawrot. W EC1 znajdowało się również miasteczko
biegowe.
Łódź Business Run jest charytatywnym biegiem biznesowym
w formie sztafety. Ta wyjątkowa impreza biegowa jest również
częścią ogólnopolskiego projektu Poland Business Run. W tym
roku w ramach projektu biegi odbyły się jednocześnie również
w Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Warszawie i Wrocławiu.
W sumie w Poland Business Run pobiegło prawie 15 000
zawodników. Z opłat startowych i akcji „Pomagam Bardziej”
udało się zebrać niemal 1 000 000 zł brutto, dzięki którym
nowoczesne protezy otrzyma co najmniej 9 osób.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. już po raz drugi była
Partnerem wydarzenia.

Galeria zdjęć z biegu

Foto: materiał Organizatora
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program Partner
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10 kroków do skutecznego Employer Brandingu w firmie
Employer Branding wewnętrzny to dbanie o wizerunek firmy jako godnego zaufania pracodawcy wśród jej pracowników.
Jest to szereg działań, które wdrażamy, aby tworzyć miejsce pracy atrakcyjne dla zatrudnionych u nas osób. Istotna jest kultura
organizacyjna, funkcjonujące narzędzia HR, atmosfera pracy, istniejące procedury i działania motywacyjne. Wszystko, co powoduje,
że w firmie pracuje się dobrze. Stwórzmy miejsce pracy atrakcyjne dla naszych pracowników i dalej komunikujmy to na
zewnątrz. Prawda sprzedaje się najlepiej, a naturalni ambasadorzy naszej marki, czyli zadowoleni pracownicy, będą dużo bardziej
przekonywujący, niż najlepiej przygotowane materiały promocyjne!
O 10 krokach do skutecznego wewnętrznego Employer Brandingu w firmie przeczytacie w bezpłatnym ebook’u Grupy Progres.
Pobierz ebook

Bezpłatne szkolenia i seminaria BHP
Wieloletni partner ŁSSE, firma SEKA S.A. serdecznie zaprasza inwestorów ŁSSE do skorzystania z bezpłatnych szkoleń
okresowych oraz seminariów bhp na terenie Łodzi i województwa łódzkiego.
W ramach współpracy SEKA S.A. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi, który refunduje w 100% udział w szkoleniach,
do 15 grudnia 2015 roku odbędą się:
• SZKOLENIA OKRESOWE BHP
• SEMINARIA TEMATYCZNE BHP:
Z bezpłatnych szkoleń i seminariów skorzystać mogą przedsiębiorcy i ich pracownicy działający na terenie Łodzi i województwa łódzkiego działający w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, budownictwo, transport, edukacja.
Zapraszamy mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców!

Dowiedz się więcej
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Quo Vadis branżo audytorska?
Debata ekspertów PKF na temat przystosowania strategii firm audytorskich do nowych regulacji i oczekiwań rynku.
Dnia 30 marca 2015 roku w dziennikach ‘Rzeczpospolita’ oraz Gazeta Giełdy ‘Parkiet’ opublikowany został XIV doroczny ranking firm
branży audytorskiej. Ranking ten od 14 lat ukazuje pozycje firm audytorskich działających na rynku polskim. W tym roku firma PKF Consult
w zestawieniu „Najlepsze firmy audytorskie” zajęła miejsce 5 jak również miejsce 1 pod względem aktywności na rynku NewConnect,
miejsce 2 pośród najaktywniejszych firm na giełdzie ogółem oraz miejsce 4 według kryterium najlepszych firm badających spółki giełdowe w 2014 roku. Wyniki tego rankingu skłoniły menedżerów PKF Consult do szerszego spojrzenia na rynek audytorski nie tylko w Polsce,
ale również na świecie. Pod uwagę wzięto również nadchodzące zmiany regulacji unijnych, które w niedługim czasie będą miały duży wpływ
na ten rynek. Stało się to impulsem do podjęcia debaty menedżerów PKF Consult na temat przystosowania strategii firm audytorskich do
nowych regulacji i oczekiwań rynku. Elementem przygotowań debaty była szczegółowa analiza rynku audytorskiego na świecie
i w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się raportami przedstawiającymi tę analizę oraz wnioski z niej płynące.
Czytaj raport

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?

Więcej informacji

