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Wręczenie zezwoleń i spotkanie noworoczne w ŁSSE
21 stycznia w Fabryce Grohmana odbyła się uroczystość wręczenia zezwoleń połączona
ze spotkaniem noworocznym z udziałem Inwestorów i Partnerów ŁSSE S.A. oraz władz
samorządowych.
Uroczystość tradycyjnie odbyła się w sali konferencyjnej fabryki Grohmana. W obecności
władz samorządowych oraz Inwestorów i Partnerów strefowych, Zarząd ŁSSE S.A. wraz
z Karolem Młynarczykiem, Wicewojewodą Łódzkim, wręczyli siedem zezwoleń firmom: Euros
Sp. z o.o., POPRAWA Producent Opakowań Tekturowych, TOMMARK Adamczyk, Langner,
Rogozińska Sp. j., Ceramika Tubądzin III Sp. z o.o., Sp. k., Zarecki Foods Sp. z o.o., Sonoco
Poland Packaging Services Sp. z o.o. oraz Cynkownia Radomsko Sp. z o.o.
Firmy, którym wręczono zezwolenia poniosą wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej
280 mln zł i stworzą co najmniej 310 nowych miejsc pracy.

Zezwolenie nr 284 dla Sonoco Poland Packaging Services

Zezwolenie nr 281 dla POPRAWA Producent Opakowań Tekturowych

Zezwolenie nr 282 dla firmy Tommark Adamczyk,
Langner, Rogozińska Sp. j.
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– Od kilkunastu już lat chwalimy sobie współpracę z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną
– mówił Mirosław Jędrzejczyk, Prezes Zarządu Grupy Tubądzin, największego projektu
inwestycyjnego z 2015 r.
– Oprócz naszej podstawowej działalności, czyli pozyskiwania inwestorów, którzy tworzą nowe
miejsca pracy w Regionie Łódzkim, jest jeszcze szereg dodatkowych działań, w które się angażujemy
– powiedział Tomasz Sadzyński, Prezes Zarządu ŁSSE S.A. w podsumowaniu 2015 roku
w ŁSSE. W czasie prezentacji, goście mieli okazję obejrzeć relację z Business Mixerów
Łódzkiej SSE czy Pikników u Grohmana. Usłyszeli też o ubiegłorocznej aktywnej współpracy
pomiędzy ŁSSE a Chinami czy Niemcami.
Spotkanie umilił koncert studentów Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.
Zobacz jak wyglądał 2015 rok w Łódzkiej SSE!

Więcej zdjęć z wydarzenia

Zezwolenie nr 285 dla firmy Cynkownia Radomsko Sp. z o.o.

Dwa projekty inwestycyjne w Podstrefie Sieradz

Mirosław Jędrzejczyk, Prezes Zarządu Grupy Tubądzin
Foto: Paweł Nowak
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Podsumowanie roku w Łódzkiej SSE
Rok 2015 dla Łódzkiej SSE to nowe projekty inwestycyjne, jak również szereg dodatkowych działań dotyczących edukacji zawodowej, współpracy polsko-chińskiej,
czy współtworzenia nowych klastrów.
13 nowych inwestycji, 481 nowych miejsc pracy, 558 mln zł nakładów inwestycyjnych, dwie edycje Business Mixerów Łódzkiej SSE, cykliczne spotkania Strefy HR, 15 przyjętych
delegacji z Chin, obecność w czterech klastrach, trzecia edycja Pikników u Grohmana, czwarta edycja Nagrody im. H. Grohmana, ponad 4000 publikacji o ŁSSE, tytuł dla najlepszej
SSE dla MŚP w Europie oraz cztery dodatkowe wyróżnienia - to w dużym skrócie rok 2015 w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.
- Większość tegorocznych projektów to reinwestycje naszych obecnych inwestorów. To nas cieszy, bo świadczy o tym, że przedsiębiorcy czują się w strefie dobrze. Zbudowaliśmy
wzajemne zaufanie, tak potrzebne przy realizacji projektów biznesowych – mówi Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE S.A.- Przedsiębiorcy szukają już nie tylko zachęt inwestycyjnych,
ale przede wszystkim dobrze wykwalifikowanych pracowników, infrastruktury, przyjaznego otoczenia biznesowego, możliwości rozwoju biznesu oraz otwartości władz lokalnych.
Właśnie to, w połączeniu z pomocą publiczną, gwarantuje napływ projektów inwestycyjnych do regionu i specjalnych stref ekonomicznych. Dlatego cały czas szukamy sposobów
na wyróżnienie się –dodaje Prezes ŁSSE S.A.
W 2016 roku Łódzka SSE planuje, oprócz pozyskiwania inwestorów, kolejne edycje Business Mixera, czyli tzw. „szybkich randek biznesowych”, czwartą edycję Międzynarodowego
Forum Producentów i Dostawców AGD w Europie (11-12 maja, Łódź), rozwój oferty dla małych i średnich przedsiębiorców, kontynuację współpracy edukacja-biznes oraz dalszą
aktywną działalność w krajach strategicznych dla ŁSSE, tj. Niemcy, Japonia, Chiny.
Infografika podsumowująca rok

Zobacz relacje z wydarzeń w ŁSSE w 2015 r.:

Business Mixer Łódzkiej SSE

Pikniki u Grohmana

Forum AGD
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Delegacja z Chengdu w Łodzi
18 grudnia br. przedstawiciele ŁSSE S.A., Urzędu Miasta Łodzi i Urzędu Marszałkowskiego
WŁ przyjęli delegację z miasta Chegdu (Chiny).
Głównym tematem rozmów był rozwój kolejowego połączenia towarowego między Chengdu
i Łodzią. Połączenie to, od 2013 roku, regularnie kursuje pomiędzy obydwoma miastami.
Chińskiej delegacji przewodniczył LiuShoucheng, wiceburmistrz miasta Chengdu, któremu
towarzyszyli dyrektorzy do spraw transportu urzędu miasta oraz przedsiębiorcy z branży
logistycznej. W trakcie spotkania goście zapoznali się z ofertą inwestycyjną Łodzi oraz Łódzkiej
SSE, a następnie mieli okazję obejrzeć oferowane tereny inwestycyjne z lotu ptaka.
Więcej o spotkaniu

Prezentacja możliwości inwestycyjnych ŁSSE w Japonii
W styczniu br., Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE S.A. uczestniczył w misji gospodarczej do
Japonii organizowanej przez PAIiIZ.
Wyjazd został zorganizowany przy okazji zainaugurowania bezpośredniego połączenia
lotniczego Warszawa - Tokio przez PLL LOT. Misja obejmowała seminarium inwestycyjne
dla firm japońskich oraz wydarzenia dla przedstawicieli polskiego biznesu uczestniczącego
w wyjeździe.
Celem misji było nawiązanie kontaktów biznesowych, rozpoznanie możliwości inwestycyjnych
japońskich firm w Polsce oraz kontynuacja promocji Strefy w Japonii w celu budowy relacji
i wymiany poglądów nt. rozwoju japońskich inwestycji w ŁSSE. Wyjazd miał również na celu
podtrzymanie kontaktów biznesowych pozyskanych podczas poprzednich misji.

Foto: PAIiIZ
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Business Mixer Łódzkiej SSE – czwarta edycja
Trwają przygotowania do czwartej edycji Business Mixera Łódzkiej SSE, czyli tzw. „szybkich randek biznesowych”
przedsiębiorców z całej Polski.
Kolejne spotkanie w Łódzkiej SSE odbędzie się 14 kwietnia. Uczestnicy wezmą udział w serii bezpośrednich spotkań
przy okrągłych stołach, podczas których będą mieli okazję w 2-3 minuty przybliżyć działalność firmy, przedstawić usługi
jakie oferują i jakich poszukują.
- Nasi goście potwierdzają, że tego typu „szybkie randki” biznesowe są ciekawą i potrzebną formą nawiązywania
kontaktów – mówi Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE S.A. – Każde kolejne wydarzenie staramy się ulepszać i wzbogacać
zgodnie z sugestiami uczestników. Stworzyliśmy m.in. mobilną aplikację Mixer – narzędzie, które pozwala w łatwy sposób
zarządzać kontaktami do wszystkich uczestników danej edycji.
Firmy zainteresowane promocją podczas wydarzenia, zachęcamy do kontaktu: Magda Kubicka, Departament Rozwoju
i Strategii, tel. 42 275 50 58, e-mail:magda.kubicka@sse.lodz.pl

Zobacz jak wyglądała poprzednia edycja.

Expo 2020 w Łodzi – warsztaty programowe
Trwają prace nad przygotowaniem Aplikacji w ramach ubiegania się Polski o przyznanie prawa organizacji International EXPO 2022 w Łodzi.
W związku z tym, w lutym 2016 roku odbędzie się cykl warsztatów, na które zaproszeni są przedstawiciele: formalnych i nieformalnych organizacji reprezentujących mieszkańców
Łodzi, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, środowiska biznesu, środowiska nauki oraz administracji rządowej i samorządowej.
Na chwilę obecną hasło przewodnie International EXPO 2022 w Łodzi brzmi „My City My Home” (Moje Miasto Moim Domem) i odnosi się do tematyki rewitalizacji miast oraz w szerszej perspektywie - życia w mieście.
W ramach cyklu warsztatów programowych zaplanowanych jest siedem spotkań podzielonych według subtematów Wystawy. Ich celem jest doprecyzowanie wybranych aspektów
związanych z International EXPO 2022 w Łodzi, m.in. dobór wydarzeń składających się na program Expo.
Trzygodzinne warsztaty prowadzone przez konsultantów Deloitte odbywać się będą w lutym 2016 r. w centrum Łodzi w godzinach popołudniowych. Dokładne daty oraz lokalizacje
zostaną przekazane zapisanym uczestnikom.
Zgłoś się na warsztaty do 5 lutego
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INDIA IT SHOW 2016
W dniach 3 – 4 marca w Renaissance Convention Centre Mumbai w Mumbaju (Indie), Electronics and Computer Software Export
Promotion Council (ESC), organizacja rządu Indii po raz kolejny organizuje międzynarodową konferencję pod nazwą The INDIA
IT SHOW 2016.
Jest to wydarzenie, w którym udział biorą zarówno firmy z Indii jak i z innych krajów. W trakcie dwóch dni konferencji odbywają się
spotkania biznesowe, prezentacje, panele dyskusyjne oraz wieczorna kolacja połączona z networkingiem biznesowym.
INDIA IT SHOW 2016 jest wydarzeniem, podczas którego omawiane są najnowsze rozwiązania i procesy biznesowe z takich obszarów
jak m.in. aplikacje mobilne, Cloud Computing, SAAS, Big Data, KPO, BPO, LPO, e-security, bankowość, finance, ubezpieczenia,
telekomunikacja, media, informatyka, turystyka, hotelarstwo, logistyka, edukacja, farmacja i wiele innych. W przestrzeni
wystawienniczej swoje oferty będzie prezentować ponad 150 firm z Indii.
W tegorocznej edycji konferencji spodziewanych jest około 400 delegatów reprezentujących 75 krajów. Liczba miejsc jest ograniczona
i liczy się kolejność napływających i potwierdzonych przez organizatorów zgłoszeń.
Koszt udziału jednej osoby w konferencji wynosi 460 EUR (+23% VAT) od osoby. Wydarzenie jakim jest INDIA IT SHOW 2016
jest dofinansowywane przez organizatorów, którzy m.in. pokrywają koszty przelotów do Mumbaju. Szczegóły lotów są uzgadniane
indywidualnie z firmami zainteresowanymi udziałem w konferencji. Organizatorzy nie pokrywają kosztów zakwaterowania w Indiach.
Wyłącznymi Partnerami INDIA IT SHOW 2016 w Polsce, są Sharda Group oraz Fundacja Pro Progressio. Wszelkie rozliczenia finansowe
są realizowane przez Fundację Pro Progressio.
Dodatkowych informacji udzielają (w języku polskim i angielskim):
Amit Lath 						
Sharda Group						
E: amit@shardagroup.pl 				
M: +48 601 336 699					

Wiktor Doktór
Fundacja Pro Progressio
E: wiktor.doktor@proprogressio.pl
M: +48 510 274 911

Zarejestruj się
Dowiedz się więcej
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Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia
Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które ma na celu zmierzenie intencji
pracodawców związanych ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia
w ich oddziale w najbliższym kwartale.
Badanie przeprowadzane jest od ponad 50 lat i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na
świecie. Raport dla Polski publikowany jest od II kwartału 2008 r.
Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2016 roku został opracowany na podstawie wywiadów
indywidualnych z ponad 700 pracodawcami w Polsce. Wszyscy uczestnicy odpowiedzieli na pytanie: „Jakie są
przewidywania dotyczące zmian w całkowitym zatrudnieniu firmy w Państwa oddziale w okresie styczeń-marzec
2016 r.?”
Czytaj raport

Jak szukać pracy efektywniej?
Wyszukiwanie ofert na portalach pracy wydaje się prostą sprawą, jednak nie do końca jest taką w praktyce.
Rynek pracy podlega nieustannym zmianom, a wraz z nim ewoluują narzędzia pomagające znaleźć zatrudnienia. Tak jak kiedyś oczywistym działaniem byłoby sięgnięcie
po drukowaną gazetę, dziś równie oczywiste wydaje się włączenie komputera i skorzystanie z Internetu. Jego umiejętne wykorzystanie nie jest jednak takie proste,
a nieznajomość przeszukiwania sieci może ograniczyć dostęp do najciekawszych ofert. Wiele osób szukających pracy nie wykorzystuje też w pełni narzędzi pomagających
znaleźć ciekawe ogłoszenie. A jest ich wiele. Prócz popularnych portali z ofertami warto korzystać z serwisów agencji zatrudnienia, stron będących agregatorami ogłoszeń,
czy też wyszukiwarki Google. Nie każdy też wie, że selekcja ofert zamiast pomóc w znalezieniu pracy może czasem udaremnić nam dotarcie do wymarzonego Pracodawcy.
Jak uniknąć błędów w wyszukiwaniu i jak szukać efektywniej?

Czytaj dalej
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Dowiedz się, jak HR Business Partner może skutecznie budować
silną pozycję w organizacji
Okazją do poznania odpowiedzi na to pytanie będzie całodniowy warsztat „HR Business Partner –
Jak skutecznie budować silną pozycję w organizacji?” organizowany w ramach II edycji spotkań przedstawicieli
HR z praktykami biznesu „Poczuj miętę do biznesu”.
Głównym pomysłodawcą oraz organizatorem wydarzenia jest firma doradczo-szkoleniowa RESPECT we
współpracy z ŁSSE S.A. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła firma Wolters Kluwer.
Jednym z prowadzących będzie ekspert HR Business Partneringu - Pan Grzegorz Filipowicz.
Warsztat odbędzie się 4 lutego 2016 r. (w godz. 9:30 - 15:30) w Łodzi w Fabryce Grohmana, siedzibie Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A
Więcej informacji i program
Szanowni Państwo, Partner Strefy - Kancelaria Chudzik i Wspólnicy przygotowała informacje prawne dla
przedsiębiorców zainteresowanych założeniem działalności w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami,
które dostępne są na stronie internetowej Łódzkiej SSE:
PRAWO PRACY

SPÓLKI W POLSCE

SYSTEM PODATKOWY W POLSCE

CUDZOZIEMCY

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

Materiały opracowane przez: „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” spółka partnerska,
Ul. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90-147 Łódź, tel. +48 42 680 23 33, e-mail: sekretariat@chudzik.pl. www.chudzik.pl

