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Delegacja EUPIC w ŁSSE
5 czerwca w Fabryce Grohmana, siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
S.A. gościła delegacja chińskich przedsiębiorców, biorących udział w misji
gospodarczej do Europy.
Podczas wydarzenia, ŁSSE S.A. odwiedziło 57 firm z Chin reprezentujących głównie
sektor wysokich technologii, w tym branże takie jak IT, ICT, biotechnologia, farmacja
i medycyna, energetyka (w tym OZE). W oficjalnej części spotkania udział wzięli
m.in. Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego, Tomasz Sadzyński,
Prezes ŁSSE S.A., Tomasz Grzelak, Prezes Hatrans Logistics, Segree Dai,
Prezes EUPIC oraz Hui Zhaoxu, Wicedyrektor Hi-Tech Zone w Chengdu.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się sesja rozmów B2B,
w której przedstawiciele delegacji chińskiej mogli porozmawiać o potencjalnej
współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

EUPIC w ŁSSE
		
CHIŃSKIE DELEGACJE W ŁSSE				
Wirthwein i Ambro Logistics
Pikniki u Grohmana oraz Matsuri 				
TARGI EXPO REAL ORAZ BUSSINES MIXER
PARTNERZY ŁSSE 			

strona 2-3
strona 4
strona 5
strona 6
strona 7
strona 8

3

Organizatorami wydarzenia poza EUPIC (European Union Project Innovation
Center) był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Łódzka
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
European Union Project Innovation Center jest inkubatorem przedsiębiorczości,
gości i wspiera instytucje publiczne, biura handlowe i przedsiębiorstwa
w prowadzeniu działalności w formie przedstawicielstw w Chinach. Koordynuje
także współpracę chińskich jednostek z partnerami z Unii Europaejskiej.
W siedzibie EUPIC w Chengdu, stolicy Prowincji Syczuan, zlokalizowane
jest Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego i Miasta Łódź w Chengdu.
Biuro stanowi platformę wymiany informacji, doświadczeń, match-makingu
dla strony chińskiej i polskiej. Poza Łodzią goście z Azji odwiedzą jeszcze
Mediolan, gdzie wezmą udział w targach EXPO 2015 oraz Palermo.
Galeria zdjęć

Fot. Paweł Nowak/ŁSSE S.A.
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III Forum Regionów Polska Chiny już 28-29 czerwca w Hotelu andel’s.
Na forum obecność potwierdziło 150 przedstawicieli z miast i prowincji Państwa Środka m.in. Pekinu,
Liaoning, Jilin, Szanghaju, Guangdong, Syczuanu, Tianjin, Ningbo i Shenzhen.
Swoich przedstawicieli do Łodzi przyślą również kraje będące sygnatariuszami porozumienia 16+1 (format
zaproponowany przez Rząd Chińskiej Republiki Ludowej, zakładający współpracę regionalną między krajami Europy
Środkowo Wschodniej i Chinami).Organizowane w Łodzi Forum będzie doskonałą okazją do zaprezentowania
efektów współpracy pomiędzy regionami Polski i Chin w zakresie administracji publicznej, biznesu, transportu,
nowoczesnego zarządzana miastem i regionem, turystyki oraz edukacji będzie również doskonałą okazją do
promocji biznesu. Poza częścią merytoryczną organizatorzy przewidzieli również czas na rozmowy B2B między
polskimi a chińskimi przedsiębiorcami. Organizatorami Forum są Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Urząd
Miasta Łodzi, CPAFFC. Partnerem Strategicznym wydarzenia została Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Chiński czerwiec w ŁSSE

Czerwiec w ŁSSE to zdecydowanie chiński miesiąc. Poza misją gospodarczą realizowaną przez EUPIC,
ŁSSE odwiedzili również chińscy dziennikarze i przedsiębiorcy z prowincji Liaoning
W skład delegacji wchodzili przedstawiciele Chińskiej Agencji Prasowej, Renmin Ribao (Dziennik Ludowy), China
Daily, tygodnika Caixin, tygodnika Caijing oraz Agencji Prasowej Xinhua. Podczas spotkania reporterzy z Państwa
Środka dopytywali o możliwości inwestycyjne w Regionie Łódzkim. Z kolei 18 czerwca gościliśmy delegację przedsiębiorców oraz władz z chińskiej prowincji Liaoning. Obecne na spotkaniu firmy reprezentowały sektor chemiczny, metalurgiczny i energetyczny. W ramach spotkania przedsiębiorcy mieli okazję wysłuchać prezentacji Urzędu
Marszałkowskiego WŁ, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz zapoznać się z zachętami, jakie oferuje
inwestorom Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Fot. Materiały ŁSSE S.A.
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Wirthwein Polska
z trzecim zezwoleniem

Ambro Logistics
ponownie inwestuje
w Przykonie
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Wirthwein Polska Sp. z o.o. wchodzi
w skład Wirthwein AG, niemieckiej firmy
o zasięgu globalnym, działającej od 1949 roku
i zatrudniającej obecnie ponad 3000 pracowników. Przedsiębiorstwa Grupy Wirthwein
AG specjalizują się w produkcji elementów
z tworzyw sztucznych dla branży AGD, elektrotechnicznej i motoryzacyjnej oraz dla kolejnictwa. Nowa inwestycja polegać będzie na
rozbudowie zakładu Spółki, zlokalizowanego
w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego. Spółka zamierza

ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co
najmniej 16 mln zł (do końca 2018 r.) oraz zatrudnić przynajmniej 48 nowych pracowników (do
końca 2017 r.) oraz utrzymać zatrudnienie na poziomie 300 pracowników do końca 2022 r. Jest to
trzecie zezwolenie Spółki w ŁSSE.

Ambro Logistics Sp. z o.o. jest firmą logistyczno-spedycyjną, zajmującą się organizowaniem transportu drogowego towarów dla
firm dostarczających produkty od odbiorców
z terenu całej Polski oraz z zagranicy.
Głównymi klientami spółki są firmy z branży
meblarskiej, budowlanej (producenci okien)
oraz producenci pianki poliuretanowej i butelek. Nowa inwestycja Spółki będzie polegać na budowie magazynu o pow. ok. 4.500
mkw., co zwiększy zdolności usługowe zakładu
w Przykonie (podstrefa ŁSSE S.A.). Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4,5 mln zł (do 30 września 2016

r.) oraz zwiększyć zatrudnienie przynajmniej
o 5 nowych pracowników (do 30 września 2016r.)
i utrzymać zatrudnienie na poziomie łącznie
22 pracowników przez okres 3 lat. Jest to drugie
zezwolenie Spółki na prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie ŁSSE.
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Matsuri – piknik z kulturą japońską
30 maja na warszawskim Torwarze odbyła się trzecia edycja Matsuri - Pikniku z Kulturą Japońską,
organizowanego przez Związek Pracodawców Shokokai, Klub Japoński w Polsce oraz Ambasadę Japonii.
Imprezę odwiedziło ponad 17000 osób, które mogły zetknąć się z tradycyjną i współczesną kulturą Japonii oraz
poczuć atmosferę prawdziwego japońskiego festiwalu. Podczas pikniku goście zapoznali się m.in. z kaligrafią,
tradycyjnymi strojami, ceremoniałem parzenia herbaty, sztukami walki czy językiem japońskim. Swoje produkty
prezentowały także japońskie firmy. W sektorze gastronomicznym można było skosztować potraw z warszawskich restauracji japońskich oraz przygotowanych specjalnie na tę okazję takoyaki (kulki z ciasta z pieczonymi
ośmiorniczkami).

Pikniki u Grohman’a
Już niedługo rozpoczynamy trzecią edycję Pikników u Grohman’a!
Zapraszamy na lipcową wędrówkę po muzycznym świecie:
4 lipca do Paryża zabierze nas Anna Hammela,
11 lipca w podróż do Wiednia udamy się z Grohman Orchestra,
18 lipca boskie Buenos Aires poznamy z Michelangello Ensemble,
25 lipca przedmieścia Tel Aviv odwiedzimy z Lubliner Klezmorim.
A to nie wszystko. Oprócz muzycznej uczty, zapewniamy dobrą zabawę, odpoczynek na trawie, smaczne jedzenie
i doborowe towarzystwo. Zapraszamy w każdą sobotę lipca w godzinach 15.00-19.00 na teren ŁSSE S.A. (ul.
Tymienieckiego 22/24).
Wstęp wolny. Koncerty rozpoczynają się o 15.30 i 17.00. W przypadku deszczu, koncerty odbędą się
o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Fabryki Grohmana. Ilość miejsc ograniczona do 250 osób.
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Zapraszamy do udziału w targach Expo Real
W dniach 5-7 października, ŁSSE S.A. już po raz kolejny
będzie obecna na największych targach inwestycyjnych w Europie – EXPO REAL 2015 w Monachium.
Ubiegłoroczna edycja potwierdziła wiodące znaczenie
targów w światowej branży nieruchomości. W liczbach
to ponad 36 tys. odwiedzających oraz 1665 wystawców
z 33 krajów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że niemal
wszyscy odwiedzający to profesjonaliści bezpośrednio
związaniz rynkiem inwestycji i nieruchomości.

Oprócz możliwości ekspozycji targowej,
Expo Real
oferuje możliwość nawiązania cennych kontaktów oraz bogaty program wydarzeń towarzyszących: seminaria, panele dyskusyjne czy prezentacje.
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w targach
lub promocją firmy czy instytucji na stoisku ŁSSE S.A.
podczas tegorocznej edycji Expo Real, zachęcamy
do kontaktu:
magda.kubicka@sse.lodz.pl, tel.: 42 275 50 58

Promocja podczas 3rd Speed Business Mixer w ŁSSE
Już w listopadzie odbędzie się kolejna edycja Speed
Business Mixer’a organizowanego przez ŁSSE S.A.
we współpracy z Międzynarodowymi Izbami Gospodarczymi oraz Sponsorami.
Speed Business Mixer to idealna okazja na nawiązanie
nowych kontaktów, zaprezentowanie firmy oraz usług jakie
Państwo oferują. Jest to największe tego typu wydarzenie
w Polsce skupiające w jednym miejscu około 200 firm
z całego kraju, z czego 90% to osoby zarządzające.

Dla naszych Sponsorów to szansa na dotarcie do wyselekcjonowanej grupy odbiorców oraz osób decyzyjnych
w firmach, to widoczność firmy nie tylko podczas wydarzenia,
ale również w trakcie jego organizacji oraz po zakończeniu.
Promocja wydarzenia trwać będzie od sierpnia
do grudnia 2015 r.
Jeśli są Państwo zainteresowani Ofertą Sponsorską,
zachęcamy do kontaktu:
magda.kubicka@sse.lodz.pl, tel.: 42 275 50 58.

Relacja z poprzedniej edycji
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PKF w czołówce firm audytorskich w Polsce

partnerzy
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Z przyjemnością informujemy, że PKF Consult, firma partnerska ŁSSE S.A., w XIV rankingu
z 30.03.2015 r. „Najlepszych firm audytorskich 2014 roku” wydawanym przez dzienniki
Rzeczpospolita oraz Gazetę Giełdy Parkiet zajęła 5 miejsce, poprawiając tym samym swoją
ubiegłoroczną pozycję.
Według kryterium „Najbardziej aktywne firmy audytorskie na rynku NewConnect” PKF utrzymał
ubiegłoroczne miejsce 1, natomiast pod względem kryterium aktywności na giełdzie ogółem, PKF
poprawił swoją pozycję i uplasował się na miejscu 2.
Najbardziej cieszy jednak zestawienie rankingowe wskazujące najlepsze firmy audytorskie badające
spółki giełdowe w 2014 roku. W tym zestawieniu spółka PKF Consult zajęła miejsce czwarte.

Szkolenia PKF
Firma PKF Consult zaprasza na cykl szkoleń otwartych, o szerokiej tematyce od finansów,
prawa i podatków po fundusze unijne i zarządzanie.
Ośrodek Szkolenia Zawodowego PKF Consult jest certyfikowaną niepubliczną placówką szkolenia
zawodowego zarejestrowaną w Biurze Edukacji m.st. Warszawy pod nr ew. 635/K/99.
PKF realizuje szkolenia otwarte dla przedsiębiorców w wielu segmentach tematycznych.
Nasze priorytety to najwyższa jakość usług szkoleniowych i dostosowanie programów nauczania do
potrzeb Klientów. Współpracujemy z najlepszymi ekspertami – praktykami, posiadającymi bogate
doświadczenie w biznesie. Zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszej oferty.
Klikając na poniższy link poznasz aktualną ofertę szkoleń.

Dowiedz się więcej >

