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ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA
EKONOMICZNA NAJLEPSZĄ
STREFĄ DLA MŚP W EUROPIE
W RANKINGU FDI GLOBAL
FREEZONES OF THE YEAR 2014*
LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE
THE BEST ZONE FOR SMALL
AND MEDIUM ENTERPRISES IN
EUROPE IN THE RANKING FDI
GLOBAL FREEZONES OF THE
YEAR 2014*

* fdi Magazine, Financial Times Group, fDi Global Freezones of the Year 2014

´
ŁODZKA
SSE
– STREFA
TWOJEGO SUKCESU!

LODZ SEZ
- THE ZONE
OF YOUR SUCCESS!

Świetna lokalizacja, ulgi podatkowe, bogate tradycje przemysłowe,
daleko idąca pomoc merytoryczna we wdrażaniu procesu inwestycyjnego sprawiają, że ŁSSE jest idealnym miejscem dla inwestorów chcących rozwijać swoją działalność.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna to:
• wysoki poziom pomocy publicznej,
• doskonałe położenie w centrum Polski,
• bardzo dobra sieć komunikacyjna,
• atrakcyjne tereny inwestycyjne,
• kompleksowa obsługa inwestora,
• profesjonalny zespół,
• współpraca z placówkami edukacyjnymi i uczelniami wyższymi.

Perfect location, tax incentives, a rich industrial heritage and total
support in the implementation of the investment process make Lodz
Special Economic Zone the ideal place for investors looking to develop
their businesses.
Lodz Special Economic Zone means:
• high level of public aid,
• perfect location in central Poland,
• an excellent transport network,
• attractive industrial sites,
• comprehensive investor service,
• a professional team,
• working with educational establishments and higher education institutions.

Przedsiębiorcy chcący rozpocząć działalność w ŁSSE mogą skorzystać
z pomocy publicznej sięgającej nawet do 55 proc. kwalifikowanych kosztów
inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna dysponuje bogatą ofertą inwestycyjną zawierającą zarówno powierzchnie biurowe klasy A, idealne dla działalności BPO oraz IT, jak również tereny typu greenfield pod budowę zakładów
produkcyjnych. W usytuowanych w centralnej Polsce 44 podstrefach (1302 ha)
dostępne są liczne, zaopatrzone w media i posiadające dogodny dojazd
działki inwestycyjne. Dla firm z branży MŚP oferujemy „szyte na miarę” tereny
o powierzchni 0,5 ha.
Najlepszą rekomendacją ŁSSE są jej osiągnięcia: przez ponad 18 lat istnienia
wydano 279 zezwoleń oraz przeprowadzono inwestycje o łącznej wartości
ponad 12,5 mld zł, dzięki którym przedsiębiorcy utworzyli ponad 32,5 tysięcy
miejsc pracy.

Entrepreneurs who would like to set up their business within Lodz Special
Economic Zone may take advantage of state aid up to 55 per cent of eligible
investment costs or two-year labour costs.
Lodz Special Economic Zone has a wide investment portfolio including both
A-class office space perfect for BPO and IT activities as well as greenfield sites
perfect for the construction of manufacturing plants. Numerous investment
plots, with utilities and easy access, are available in 44 subzones (1302 ha)
located in central Poland. For SME companies, Lodz SEZ offers “made to
measure” sites of 0,5 ha.
The best recommendation for Lodz Special Economic Zone lies in its
achievements. During 18 years of operations, 279 permits have been issued,
investors have created a total of over 32,5 thousand jobs and the value of
investments amounts to almost EUR 3,2 billion.

W rankingach fDi Magazine, brytyjskiego prestiżowego dwumiesięcznika
z grupy „Financial Times”, ŁSSE kolejno zajmowała:
• 1 miejsce w Europie oraz 4 miejsce na świecie w kategorii stref ekonomicznych – fDi Digital Marketing Awards 2012,
• tytuł fDi IPA Innovation 2013 w kategorii specjalnych stref ekonomicznych
w rankingu dla najbardziej kreatywnych instytucji zajmujących się pozyskiwaniem inwestycji.

In fDi Magazine’s rankings, prestigious British magazine of Financial Times
Group, Lodz SEZ was rated:
• 1st in Europe and 4th worldwide in the category of special economic zones –
fDi Digital Marketing Awards 2012,
• titile fDi IPA Innovation 2013 in the category of special economic zones in
the ranking of the most creative institutions engaged in attracting investment
projects.

Działalność / Business: energetyka, automatyka / energy, automatics
INWESTORZY I PARTNERZY ŁSSE O SOBIE
LODZ SEZ'S INVESTORS AND BUSINESS PARTNERS ABOUT THEMSELVES

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa, T: +48 22 22 02 000, +48 42 299 30 00, www.abb.pl

ABB w Polsce jest częścią Grupy ABB – lidera w technologiach energetyki i automatyki, która działa w około 100
krajach świata. Posiadamy zakłady produkcyjne zlokalizowane w 6 nowoczesnych fabrykach na terenie całego
kraju. W Łodzi i Aleksandrowie Łódzkim znajdują się jedne z kluczowych kompleksów produkcyjnych Grupy
ABB. Powstają tam najlepsze w swojej klasie energooszczędne transformatory (Łódź) oraz silniki elektryczne
i urządzenia energoelektroniki (Aleksandrów Łódzki). W pozostałych lokalizacjach wytwarzamy m.in. rozdzielnice
jak również inne produkty średniego i wysokiego napięcia.
W sumie ponad połowa produkcji polskich fabryk ABB trafia za granicę. Wiele z nowoczesnych rozwiązań funkcjonujących w instalacjach w różnych zakątkach świata powstało w ABB w Polsce, gdzie na 3 tysiące pracowników aż 400 osób pracuje bezpośrednio nad rozwojem innowacyjnych technologii, produktów i systemów.
ABB Poland is a part of the ABB Group, the leading power and automation technology group, operating in nearly
100 countries. Our company manages production facilities in 6 state-of-the-art plants around the country. Lodz
and Aleksandrów Łódzki is where some of ABB Group’s key manufacturing complexes are based, delivering
the best-in-class energy saving transformers, electric motors and power electronics. The range of equipment
manufactured at other facilities includes switchgears as well as various other medium and high voltage devices.
More than a half of the output delivered by ABB’s Polish manufacturing plants is exported. Many of the latest
solutions successfully functioning in installations operating all around the globe have originated at ABB Poland,
where 400 persons out of the total number of 3 thousand employees are directly involved in development of
innovative technologies, products and systems.

AMBRO LOGISTICS SP. Z O.O.

Działalność / Business: transport i spedycja / transportation and shipping
Plac Glicensteina 1, 62-700 Turek, T: +48 63 220 31 88, F: +48 63 220 4334, www.ambro.pl, biuro@ambro.pl

Pragniemy zaprezentować Państwu firmę Ambro Logistics Sp. z o.o. jako rzetelnego, nietuzinkowego, godnego
zaufania partnera w zakresie realizacji kompleksowych usług transportowo – spedycyjnych.
Naszą specjalnością jest przewóz towarów całopojazdowych oraz drobnicowych na arenie międzynarodowej.
Wykonujemy głównie usługi transportowe na trasach exportowych oraz importowych do krajów: Wielka Brytania,
Niemcy, Francja, Włochy, Benelux, Austria, Węgry, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Dania oraz Czechy.
W celu zapewnienia naszym klientom terminowości usług oraz bezpieczeństwa ich świadczenia, nasza firma
stawia na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą oraz najwyższej jakości sprzęt. Do dyspozycji Klientów firma
oddaje szeroki asortyment naczep dostosowanych do każdego produktu.
We would like to present you Ambro Logistics company as a reliable, unique and trustworthy business partner in
the field of comprehensive realization of logistics and shipping services.
Our specialty involves international carrying of whole and piece-goods. We provide mainly transportation services
on export and import routes to: Great Britain, Germany, France, Italy, Benelux, Austria, Hungary, Spain, Sweden,
Switzerland, Denmark and Czech Republic.
To provide our Clients with punctual service and security of their order, our company invests in qualified employees
and highest quality equipment. Wide range of semi-trailers adapted to every product are disposable for our Clients.
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ABB SP. Z O.O.
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AMG.NET

Działalność / Business: IT

ALBEA POLAND SP. Z O.O.

Działalność / Business: produkcja opakowań z tworzyw sztucznych / production of packages
ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, T: +48 42 67 77 600, www.albea-group.com, office.lodz@albea-group.com

Grupa Albea jest światowym liderem w obszarze produkcji opakowań dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego. Rozpoczęliśmy działalność w Łodzi w 1994 roku pod szyldem Tuba. Od 20 lat z powodzeniem produkujemy polietylenowe tuby o zróżnicowanych średnicach i długościach. Wykonujemy na nich nadruk metodą
suchego offsetu, sitodruku i tłoczenia na gorąco folią aluminiową. Produkujemy również tuby z etykietami. Cały
proces jest zautomatyzowany i odbywa się w jednym ciągu technologicznym.
Obecnie zatrudniamy ponad 250 pracowników i produkujemy 220 mln tub rocznie. Jesteśmy partnerem dla
producentów wyrobów kosmetycznych, farmaceutycznych, chemicznych oraz wybranych wyrobów spożywczych. Naszą dewizą jest rzetelne działanie, niezwłoczność realizacji zamówień oraz wysoka jakość wytwarzanych produktów.
Albea Group is a worldwide leader in the production of packages for cosmetics and pharmaceutical articles.
The company has been operating in Lodz since 1994, previously known as Tuba. For 20 years, we have been
successfully producing polyethylene tubes of diverse diameters and lengths. We execute overprints by dry offset,
screen or hot – stamping. We produce as well tubes with labels. The process is automated and takes place in
one technological sequence.
We employ over 250 workers and produce 220 million of tubes annually. We are a business partner for producers
of cosmetics, pharmaceutical and chemical and some food articles. Our mission is reliable activity, quick
realization of orders and high quality of products.

ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź, T: +48 42 634 56 24, F: +48 42 634 56 77, www.amg.net.pl, box@amg.net.pl

AMG.net S.A. to dynamiczna firma technologiczno-doradcza, specjalizująca się w budowie i utrzymaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. AMG.net jest liderem w tworzeniu rozwiązań wspierających obsługę
i samoobsługę klientów, firm z sektorów telekomunikacyjnego, finansowego, energetycznego, przemysłowego oraz publicznego. Zespół ponad 600 specjalistów AMG.net pracujących w biurach w Warszawie, Łodzi
i Gdańsku wspiera klientów w całym procesie realizacji nowych rozwiązań – od określenia strategii, poprzez
definicję procesów biznesowych, budowę rozwiązania i jego integrację z dotychczasową infrastrukturą, aż po
zapewnienie jego utrzymania i dalszy rozwój. AMG.net jest częścią międzynarodowej Grupy Bull.
AMG.net is one of three companies of Bull Group in Poland, specialized in designing, development and
maintenance of advanced IT solutions mainly for telco, financial services, utilities and public sector.
With more than 600 specialists in three office locations, the Polish Bull Group companies offer Nearshore
Solutions Development and Applications Management Services provided by such Competence and Delivery
Centers as: Oracle (incl. ATG), Microsoft, SAP, Liferay, OpenSource (JAVA).
AMG.net has competences to assist its clients along the entire solution delivery path, from IT strategy creation,
through business process redefinition up to system solution development and implementation, together with
application integration and subsequent outsourcing support of system maintenance.

AUGUST FALLER SP. Z O.O.
INWESTORZY I PARTNERZY ŁSSE O SOBIE
LODZ SEZ'S INVESTORS AND BUSINESS PARTNERS ABOUT THEMSELVES

Działalność / Business: produkcja opakowań dla farmacji / production of pharmaceutical packages
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ul. Nowy Józefów 64e, 94-406 Łódź, T: 42 2078 150, F: 42 2078 151, www.august-faller.com
Firma August Faller KG jest czołowym dostawcą usług dla branży farmaceutycznej oraz producentem opakowań
kartonowych, ulotek, etykiet i produktów wieloczęściowych. Już od 25 lat firma August Faller nieprzerwanie rozszerza
swoją działalność na rynku farmaceutycznym. Innowacyjność oraz stały rozwój stanowią podstawę dostarczania
rozwiązań dopasowanych do potrzeb klientów i produktów przyjaznych pacjentom.
Jesteśmy jednym z pierwszych producentów, którzy oferują odrębną usługę polegającą na zaopatrywaniu rynku
w produkty dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. W ramach serwisu dla branży farmaceutycznej posiadamy w naszej ofercie usługi takie jak serializacja, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz konfekcjonowanie.
Grupa August Faller działa w sposób ekonomiczny i ekologiczny, a spółka August Faller KG legitymuje się od 2011
roku certyfikatem FSC ®. Firma August Faller KG została założona w 1882 roku. W siedzibie głównej w Waldkirch
(Niemcy) oraz w pozostałych zakładach zlokalizowanych w Binzen, Großbeeren, Schopfheim (Niemcy), w Hvidovre
(Dania) oraz w Łodzi zatrudnionych jest łącznie ok 1.150 pracowników.
August Faller Sp. z o.o. w Łodzi funkcjonuje od października 2013 roku i stale zwiększa swoje moce produkcyjne,
wytwarzając do 650 milionów opakowań rocznie. W 2015 roku spółka, w której zatrudnienie wzrosło z 34 pracowników w 2013 roku do 90 w 2015 roku, została zwycięzcą w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej i otrzymała tytuł „Kreatora miejsc pracy” w kategorii średnie firmy przemysłowo-produkcyjne.
The August Faller Group is one of the leading manufacturers and solution suppliers of secondary pharmaceutical
packaging such as folding cartons, leaflets, labels and combination products. For already 25 years, August
Faller has continuously expanded its expertise in the pharmaceutical market. On this basis, innovation and
development are consistently focused on customer-specific solutions and patient-friendly products.
The company is one of the first manufacturers to provide product development tailored to the individual customer
as a separate service. In terms of pharmaceutical and health care packaging, Faller offers solutions such as
serialisation, supply chain management and packaging services.
The company group operates in an economical and ecologically sustainable manner and August Faller KG
has been FSC®- certified since 2011. August Faller KG was founded in 1882. At its headquarters in Waldkirch,
Germany, and at its other German sites in Binzen, Großbeeren and Schopfheim, as well as in Hvidovre, Denmark,
and Łódź, Poland, the company currently has around 1,150 employees.
August Faller Sp. z o.o. in Łódź has been operating since October 2013 whilst constantly expanding its production
capacity up to 650 million folding cartons per annum. In 2015 the company – with a development of employment
figures from 34 in 2013 to 90 in 2015 - won the “Creator of New Jobs” award in the medium-sized manufacturing
companies category in a competition organised by the Polish Ministry of Labour and Social Policy.

BAKALLAND S.A.

Działalność / Business: produkcja spożywcza / food production
ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, T. +48 22 355 22 00, www.bakalland.pl, biuro@bakalland.pl

Grupa Bakalland jest zdecydowanym liderem na rynku bakalii w Polsce. Od 25 lat specjalizuje się w kategorii bakalii
oraz w innych segmentach produkcji spożywczej – od produktów śniadaniowych do przekąsek. Po dołączeniu
marki Delecta w 2014 roku portfolio grupy wzbogaciło się o produkty do pieczenia, słodkie przekąski i desery
zarówno instant jak i tradycyjne. Obecnie poza bakaliami, oferta obejmuje takie produkty jak: masy, mieszanki
i dodatki do ciast, desery, przekąski, płatki śniadaniowe, batony zbożowe, owsianki, wyroby sojowe i gotowe dania
obiadowe, a także tortille i kawy zbożowe. Od początku działalności, celem firmy jest tworzenie i dostarczanie

The Bakalland Group is the clear market leader in dried fruits and nuts in Poland. It has specialised in the dried
fruit and nut category and other areas of food production for 25 years, from breakfast products to snacks. After
Delecta joined in 2014, the Group's portfolio expanded to include baking products, sweet snacks and both
instant and traditional desserts. Currently, in addition to dried fruits and nuts, the offer includes products such
as: different types of cake fillings, baking mixes and additives, desserts, snacks, breakfast cereals, cereal bars,
oatmeal, soy products and ready meals, as well as tortillas and cereal coffee. Since the beginning of operations,
the company's aim has been to create and provide healthy food, full of the best ingredients, to the consumers. As
a leader and expert on the dried fruit, nut and baking products market, the company is aware of the correlation
between health and a proper diet. This allows us to create products of the highest quality. Bakalland S.A. stands
out on the market thanks to the variety of items offered. The company has 7 other brands alongside the main
Bakalland brand - Delecta, Anatol, Orico, Mr. Breakfast, Fresco, Zagłoba and SiMexico

BARRY CALLEBAUT POLSKA SP. Z O.O.

Działalność / Business: produkcja czekolady / production of chocolate
ul. Nowy Józefów 36, 94-406 Łódz, T: +48 42 683 77 00, F:+48 42 683 77 01, www.barry-callebaut.com,
bc_polska@barry-callebaut.com

Barry Callebaut jest częścią międzynarodowej grupy będącej światowym liderem w produkcji wysokiej jakości
produktów z kakao i czekolady. Grupa posiada ponad 50 nowoczesnych zakładów produkcyjnych na całym
świecie, sprzedaje swoje produkty w ponad 100 krajach oraz zatrudnia ponad 8,5 tysięcy osób. Nasze doświadczenie i wiedza o biznesie czekoladowym czynią nas preferowanym partnerem dla cełego przemysłu spożywczego, począwszy od cukierników aż po producentów przemysłowych i międzynarodowe sieci sprzedaży detalicznej.
Fabryka w Polsce powstała w 1995 roku. Polski oddzial jest jednym z najszybciej rozwijających się w całej
grupie Barry Callebaut zarówno pod względem zatrudnienia jak i planowanych inwestycji. Obok fabryki mamy
prężnie działającą Akademię Czekolady, która słynie na rynku z profesjonalnych szkoleń dla klientów i innowacji
w używaniu naszych produktów.
Nasza siła pochodzi z doświadczenia i zaangażowania naszych pracowników, z którymi staramy się tworzyć
środowisko, w którym doceniamy przedsiębiorczość i kreatywność oraz rozwijamy wiedzę.
Barry Callebaut is a part of an international group which is a world leader in the production of high quality cocoa
and chocolate. The Group has over 50 modern manufacturing plants around the world, sells its products in
more than 100 countries and employs more than 8500 people. Our experience and knowledge of the business
chocolate make us the preferred partner of the whole food industry, ranging from bakers to the industrial
manufacturers and international retail chains.
Barry Callebaut factory in Lodz was built in 1995. Polish branch is one of the fastest-growing in the Barry Callebaut
group both in terms of employment and planned investments. In addition to the factory, we have renowned
Chocolate Academy which is famous in the market for organization of professional trainings for customers and
innovation in the use of our products.
Our strength comes from the experience and commitment of our employees with whom we try to create an
environment in which we appreciate entrepreneurship and creativity and develop knowledge.

INWESTORZY I PARTNERZY ŁSSE O SOBIE
LODZ SEZ'S INVESTORS AND BUSINESS PARTNERS ABOUT THEMSELVES

konsumentom zdrowej, pełnej wartościowych składników żywności. Firma jako lider i ekspert na rynku bakalii oraz
produktów do pieczenia ma świadomość korelacji pomiędzy zdrowiem, a właściwą dietą. Pozwala to tworzyć
produkty najwyższej jakości. Bakalland S.A. wyróżnia się na rynku dzięki bogatej ofercie artykułów. W asortymencie
firmy, obok głównej marki Bakalland znajduje się jeszcze 7 innych marek – Delecta, Anatol, Orico, Mr. Breakfast,
Fresco, Zagłoba oraz SiMexico.
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Działalność / Business: metalowa, tłoczenie w metalach na zimno / metal, cold pressing of metals

BUSINESS SUPPORT SOLUTION S.A.

ul. A. Merloniego 3, 97-500 Radomsko, T: +48 44 7381905 (Maria Sieczka), +48 44 7381906 (Jan Zarychta),
+48 44 7381907 (Franco Birelli), F: +48 44 7381900, www.bora-italy.com

ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź T: +48 42 200 70 00, F: +48 42 200 74 32, www.bssCE.com, bss@bssCE.com

Firma Bora Poland jest polskim oddziałem firmy E.Bora s.r.l powstałej we Włoszech w 1975 roku, która wyspecjalizowała się w tłoczeniu elementów metalowych na zimno. Głównymi sektorami działalności jest produkcja części
do AGD oraz dla przemysłu motoryzacyjnego. Dysponujemy kilkunastoma prasami hydraulicznymi i mechanicznymi o nacisku do 1600 ton, na których możemy tłoczyć ręcznie, automatycznie lub transferowo (wielotaktowo). Do
dyspozycji posiadamy również park maszynowy do obróbki metalu, na którym realizujemy indywidualne projekty
kompletnych tłoczników i ich podzespołów na potrzeby własne lub zlecenia klientów zewnętrznych. Nasi klienci
to m.in.: Indesit Polska, Elica Group Polska, Bosch, Best Poland, Fiat i inni. Zapraszamy gorąco do współpracy.
Bora Poland Company is the Polish division of E.Bora s.r.l founded in Italy in 1975, which specialises in cold
pressing of metal elements. Main sectors of activity cover production of parts for household goods and
motorization industry. The Company has several hydraulic and mechanical presses of tonnage up to 1600 tons
on which it is possible to press in manual, automatic or transfer (multi-stage) mode. Bora Poland also maintains
a machine park for metal processing, which is used to execute individual projects of complete dies and their
subassemblies for own needs or external orders.
Our clients include among others: Indesit Polska, Elica Group Polska, Bosch, Best Poland, Fiat and other.
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BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O.
Działalność / Business: AGD / household appliances

I Oddział w Łodzi ul. Papiernicza 7, 92-312 Łódź, II Oddział w Łodzi ul. Wedmanowej 10, 93-228 Łódź,
T: +48 22 572 76 00, www.bsh-group.pl, informacja@bshg.com

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. powstała w 1993 roku. Jesteśmy polską spółką - córką niemieckiego koncernu BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, który w 1967 roku zawiązały w formie spółki joint
venture, dwie firmy: Robert Bosch GmbH i Siemens AG. Obecnie działamy na całym świecie z rocznym obrotem
ponad 9,8 mld EUR, co daje nam silną pozycję na światowym rynku AGD. Na całym świecie posiadamy 42
zakłady produkcyjne i ponad 70 oddziałów w 50. krajach, zatrudniając ponad 47000 pracowników.
Jako jeden z najsilniejszych producentów AGD w Polsce – w swoich trzech łódzkich fabrykach produkujemy pralki,
zmywarki i suszarki do ubrań dwóch marek - Bosch i Siemens, które wraz ze sprzętem AGD marki Gaggenau,
dystrybuujemy na polski rynek. Dzięki systematycznemu rozwojowi, w 2012 roku osiągnęliśmy obrót w wysokości
ponad 3,5 mld zł, w tym ok. 70% kwoty stanowi eksport. Łączna wartość inwestycji w Polsce na koniec 2012 roku
przekroczyła 300 mln euro. W BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego zatrudnienie znalazło ponad 2000 osób.
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. was opened in 1993. We are a Polish associate company of
a German concern BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, which in 1967 was made by two companies
Robert Bosch GmbH i Siemens AG in the form of joint venture. We operate all over the world with an annual
turnover of more than 9,8 billion EUR which makes us a worldwide leader in domestic appliance industry. We own
42 production plants and over 70 branch offices in 50 countries employing above 47 000 people.
As one of the strongest provider of household appliances in Poland in our three factories located in Lodz we
produce washing machines, dishwashers and clothes driers of two brands – Bosch and Siemens which together
with Gaggenau products we distribute to the Polish market. Thanks to the systematic growth, in 2012 we reached
more than 3,5 billion of turnover of which export amounts to approx. 70% of the value. Polish investments exceeded
300 million EUR at the end of 2012 and the number of employees reached more than 2000 people.

Działalność / Business: obsługa procesów finansowo-księgowych / business process outsourcing

Business Support Solution S.A. powstała w grudniu 2008 r.
Świadczymy usługi w zakresie:
• obsługi rachunkowo-podatkowej oraz sprawozdawczości,
• obsługi kadrowo-płacowej,
• usług finansowych,
• usług controllingowych,
• usług prawno-podatkowych,
• sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
• usług doradczych i konsultingowych.
Zatrudniamy ponad 300 pracowników, w tym specjalistów posiadających duże doświadczenie w różnych sektorach gospodarki oraz kompleksową wiedzę popartą uprawnieniami radcy prawnego, biegłego rewidenta, ACCA,
doradcy podatkowego oraz certyfikatami Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Realizujemy usługi w oparciu o fachową wiedzę naszych pracowników z zastosowaniem innowacyjnych
rozwiązań, dysponując nowoczesnymi aplikacjami informatycznymi do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz dla potrzeb zarządczych.
Realizując ideę "one-stop-shop" zapewniamy Klientom fachową, kompleksową pomoc na najwyższym poziomie,
co umożliwia im skoncentrowanie się na prowadzeniu podstawowej działalności.
Business Support Solution S.A. was founded in December 2008.
We provide the following services:
• accounting, tax management and reporting services,
• personnel and payroll administration,
• financial services,
• controlling services,
• legal and tax services,
• preparing consolidated financial reports,
• advisory and consulting services.
We employ more than 300 specialists with extensive experience in various sectors of the economy, and
comprehensive knowledge supported by the powers of a solicitor, a chartered accountant, ACCA, tax advisor
and certificates from the Ministry of Finance for providing accounting services.
We provide services based on our staff's expert knowledge and using innovative solutions. We operate stateof-the-art software, including bookkeeping applications and applications for preparing consolidated financial
statements, as well as management software.
While implementing the idea of "one-stop-shop", we provide our clients with high level professional and
comprehensive assistance, thereby making it possible for them to concentrate on their core business.
Business Support Solution S.A.

INWESTORZY I PARTNERZY ŁSSE O SOBIE
LODZ SEZ'S INVESTORS AND BUSINESS PARTNERS ABOUT THEMSELVES

INWESTORZY I PARTNERZY ŁSSE O SOBIE
LODZ SEZ'S INVESTORS AND BUSINESS PARTNERS ABOUT THEMSELVES

BORA POLAND SP. Z O.O.

10

CHEMIPACK SP. Z O.O.
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CEDROB S.A.

Działalność / Business: produkcja spożywcza / food industry
ul. Płocka 5, 06-400 Ciechanów, T: +48 23 672 44 11, +48 23 675 04 00, F: +48 23 672 44 12,
www.cedrob.com.pl, cedrob@cedrob.com.pl

Cedrob S.A. to lider w produkcji mięsa drobiowego i jednocześnie największa firma w branży z polskim kapitałem. Początki działalności sięgają 1991 roku. Obecnie w strukturze Cedrob S.A. funkcjonują: fermy produkcyjne, wytwórnie pasz w Gumowie i w Raciążu, wylęgarnie piskląt w Pawłowie oraz w Skarżynku, zakłady
produkcyjne w Ciechanowie, ubojnia drobiu w Niepołomicach koło Krakowa oraz w Ujazdówku koło Ciechanowa a także sklepy firmowe. Różnorodność działalności poszczególnych zakładów sprzyja samowystarczalności oraz zachowaniu bezpieczeństwa i wysokiej jakości produkcji.
Początkiem obiegu zamkniętego są wylęgarnie piskląt w Pawłowie i w Skarżynku. Obecna technologia procesów
produkcyjnych oparta na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych sprawia, że praca jest znacznie
mniej szkodliwa dla pracowników, a proces produkcyjny jest maksymalnie zautomatyzowany z korzyścią dla
parametrów produkcyjnych i finalnie – dla jakości piskląt. Obydwie wylęgarnie spełniają wymagania systemu
zarządzania jakością ISO 9001:2008. Zakłady wylęgu należą obecnie do największych wylęgarni w Polsce
i w Europie - od 2013 roku mogą nakładać ponad 3 mln jaj wylęgowych tygodniowo, co daje maksymalną moc
nakładów w wysokości ponad 175 mln jaj rocznie.
Pisklęta z zakładów wylęgowych trafiają m.in. na fermy hodowców produkujących dla Cedrob-u. W 90% fermy brojlera są własnością akcjonariuszy Spółki, co sprawia, że Cedrob S.A. posiada 100% gwarancje dostaw surowca do
produkcji. Od 2013 roku we wszystkich zakładach produkcyjnych Cedrob S.A. może być prowadzony ubój ponad 3,0
mln kurcząt tygodniowo - maksymalne zdolności ubojowe będą wynosić ponad 150 mln brojlerów rocznie. Własne
wylęgarnie, fermy produkcyjne objęte stałym nadzorem inspekcji weterynaryjnej oraz nowoczesne wytwórnie pasz
zapewniają pełną kontrolę produkcji na wszystkich jej etapach.
Cedrob S.A. is a leader in production of poultry meat and at the same time the biggest company in the sector with
Polish capital. The beginnings of the company’s activity date back to 1991. Currently in the structure of Cedrob
S.A. there function: production farms, fodder production plants in Gumowo and Raciąż, poultry hatchery plant in
Pawłowo and Skarżysko, production plants in Ciechanów, poultry slaughterhouse in Niepołomice near Kraków
and Ujazdówek near Ciechanów as well as company stores. Diversity of activity of individual plants enhances selfreliance and maintenance of safety and high quality of production.
The beginning of closed circulation are poultry hatching plants in Pawłowo and Skarżysko. Current technology
of production processes based on most modern technical solutions mean that work is much less harmful
for employees and production process is maximally automatized with advantage for production parameters
and finally- quality of nestlings. Both hatching plants meets requirements of quality management system ISO
9001:2008. Hatching plants are currently among the biggest hatching plants in Poland and Europe- since 2013
they can produce more than 3 million eggs weekly, which gives maximum production volume of more than 175
million eggs a year.
Nestlings of hatching plants reach inter alia farms of raisers producing for Cedrob. In 90% broiler farms belong
to shareholders of the Company, which means that Cedrob S.A. owns 100% deliveries of material for production.
Since 2013 all production plants of Cedrob S.A. can realize slaughter of more than 3,0 million chickens weeklymaximum slaughtering capacity will be more than 150 million broilers a year.
Own hatching plants, production farms covered with continuous veterinary supervision and modern fodder
plants ensure complete control of production on all stages.

ul. Ekonomiczna 3, 99-400 Łowicz, T: +48 46 811 55 10, www.chemipack.pl, biuro@chemipack.pl

Chemipack Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, działająca w branży przemysłu chemicznego, wykorzystująca innowacyjne technologie produkcji. Nowo zakupiony park maszynowy w 2012 roku to najnowocześniejsze technologie dostępne na rynku gwarantujące produkty najwyższej jakości.
Firma jest wiarygodnym partnerem wytwarzającym produkty w szczególności pod OBCĄ MARKĄ dla branży
motoryzacyjnej oraz domu poprzez ciągłe udoskonalanie jakości wyrobów oraz dbanie o ochronę środowiska.
Trzon firmy to doświadczona kadra managerska i pracownicy których nadrzędnym celem jest profesjonalna
obsługa naszych Partnerów oraz pomoc w rozwoju ich gamy produktów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
oraz innowacyjną technologią firmy.
PRODUKTY: płyny do spryskiwaczy samochodowych, płyn do chłodnic, płyny instalacyjne, woda demineralizowana,opakowania z HDPE
TECHNOLOGIA: CHEMIPACK wytwarza wszystkie produkty w oparciu o przyjazne środowisku naturalnemu
technologie, innowacyjne procesy produkcji chemii gospodarczej oraz samochodowej z zastosowaniem w pełni
zautomatyzowanych ciągów technologicznych, które umożliwiają produkcję szerokiej gamy asortymentów
w opakowaniach od 2 do 1000 litrów.
Wysoką jakość naszych produktów otrzymujemy dzięki zastosowanej innowacyjnej technologii ultradźwięków
stosowanej podczas mieszania oraz nowoczesnemu zapleczu laboratoryjno-badawczemu. Wyprodukowane przez
nas produkty cechują się nowością rynkową, co zwiększa konkurencyjność i atrakcyjność artykułów na rynku.
Chemipack Sp. z o.o. is a dynamically developing company operating in chemical industry and using innovative
technologies of production. Machine park purchased in 2012 involves the most modern technologies available
at the market which guarantee highest quality products.
The company is a reliable business partner preparing products, mainly under FOREIGN BRAND for houses
and automotive sector through constant improving the quality of items and being environmentally – friendly. The
base of the company involves experienced managers and employees whose main aim is professional service
of the Clients and assistance in the development of their products. We invite you to familiarize with the offer and
innovative technology of our company.
PRODUCTS: antifreezes, coolants, liquids for installation, deionized water, HDPE packaging.
TECHNOLOGY: Chemipack prepares its products based on environmentally – friendly technologies, innovative
processes of household and automotive chemistry production with the usage of fully automated process line. It
enables the company to produce wide range of product portfolio in packages from 2 to 1000 litres.
High quality of our products is obtained by innovative ultrasound technology while mixing and modern research
and laboratory backup. Novelty characterizes our product portfolio which increases our competitiveness and
attractiveness on the market.
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Działalność / Business: przemysł chemiczny / chemical industry
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CHIPITA POLAND SP. Z O.O.

Działalność / Business: branża FMCG (spożywcza) / FMCG (food industry)
Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, T: +48 22 489 55 00, F: +48 44 489 54 00,
Zakład Produkcyjny: ul. Wysoka 31a-31d, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, T:+48 44 725 17 55, F: +48 44 725 17 45,
www.chipita.pl, sekretariat@chipita.pl

Chipita Poland Sp. z o.o. działa w Polsce od 1999 roku. Od 2005 roku Spółka realizuje program inwestycyjnoprodukcyjny na terenie zakładu produkcyjnego usytuowanego w Tomaszowie Mazowieckim w obrębie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nasze marki to 7Days i Chipicao. Słyniemy z produkcji pysznych rogalików
i ciasteczek oraz unikatowych chrupek chlebowych. Posiadamy nowoczesny zakład produkcyjny w Tomaszowie
Mazowieckim. Zatrudniamy 500 osób. Nasze produkty są obecne w sklepach detalicznych oraz supermarketach
i hipermarketach. Chipita Poland jest częścią Grupy Chipita S.A., której produkty są dostępne w 35 krajach świata.
Chipita Poland Sp. z o.o. has been operating in Poland since 1999. Since 2005 the company has been executing
its production and investment plan at a manufacturing facility located in Tomaszów Mazowiecki within Lodz
Special Economic Zone. Our products are 7Days and Chipicao which are well established brands. We are
a renowned producer of delicious croissants, pastry goods and unique bake snacks which are widely available
in shops and supermarkets. We have a modern production plant in Tomaszów Mazowiecki and we employ 500
people. Chipita Poland is part of Chipita Group with products available in 35 countries all over the world.

CORNETTE UNDERWEAR SP. Z O.O. SP. K.
Działalność / Business: branża odzieżowa / clothing

ul. Wojska Polskiego 75, 98-200 Sieradz, T: +48 43 822 20 98, www.cornette.pl, office@cornette.pl

Cornette Underwear jest wiodącym producentem bielizny męskiej, damskiej i dziecięcej. Firma posiada certyfikaty:
Bezpieczny dla dziecka oraz Oeko Tex. Oznacza to, że jej wyroby są bezpieczne dla dzieci i dorysłych, gwarantują
pełny komfort użytkowania. Wpływa na to m.in. skład surowcowy, nie stosowanie szkodliwych środków chemicznych, konstrukcja oraz stabilne prowadzenie produkcji, które gwarantuje powtarzalność cech.
Cornette Underwear is a leading producer of men's, women's and children's underwear. The Company has been
awarded “Safe for a child” and “Oeko Tex” certificates. This means that its products are safe for children and
adults and guarantee full comfort of use. This is a result of used components, lack of harmful chemicals, the
construction of products and stable production, which guarantee the repeatability of properties.
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Excellent performance and great reputation of the Clariant subsidiary in Poland is a result of 22 years of focus
on quality and reliable customer service in the plastics market. That engagement was recognized by Clariant
headquarters and became one of the key factors that decided over localizing the investment in the Lodz Region.
“Clariant Polska success is built on ambitious and highly qualified employees. As a team we have shown how
we can positively influence the development of the entire company. Our further growth is also a result of an
exemplary cooperation with the local communities and representatives of Lodz Special Economic Zone.” –
Ralph Rutte, President of Clariant Polska.
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CLARIANT

Działalność / Business: przemysł chemiczny / chemical industry
ul. Langiewicza 50, 95-050 Konstantynów Łódzki, T: +48 42 714 02 00, F: +48 42 716 13 25, www.clariant.com

Clariant, światowy lider przemysłu chemicznego, zbuduje nowoczesny zakład produkcyjny koncentratów barwiących na potrzeby przemysłów tworzyw sztucznych, który zajmie powierzchnię około 6 800 m2. W budynku znajdzie się nowa linia produkcyjna, laboratorium, magazyn oraz siedziba firmy.
Inwestycja warta 38 mln złotych podwoi produkcję koncentratów w Polsce, a także powstaną nowe miejsca
pracy dla wykwalifikowanych pracowników.
Doskonałe działanie i dobra reputacja firmy Clariant w Polsce są rezultatem 22 lat koncentrowania się na jakości
i niezawodnej obsłudze klienta w przemyśle tworzyw sztucznych. Zaangażowanie to zostało dostrzeżone przez
Zarząd firmy i stało się jednym z głównych czynników decydujących o zlokalizowaniu inwestycji w Regionie Łódzkim.
„Sukces Clariant Polska jest zbudowany na ambicji i wysokokwalifikowanych pracownikach. Jako zespół
udowodniliśmy jak pozytywny wpływ mamy na całą firmę. Nasz dalszy rozwój jest rezultatem wzorowej współpracy z lokalnymi społecznościami oraz przedstawicielami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”- Ralph
Rutte, Prezes Clariant Polska.
Clariant, global leader of the chemical industry, will build a modern production facility for state-of-the-art
masterbatches that covers an area about 6’800 square meters. The building will include new production site,
laboratory and warehouse as well as Clariant offices. Investment, worth PLN38 mln., will enable Clariant to
double the production capacity for masterbatches in Poland and also to create new job opportunities for
qualified employees.

CORTIZO

Działalność / Business: produkcja aluminium / aluminium fittings
ul. Geodetów 2, 97-500 Radomsko T: +48 44 683 55 55, www.cortizo.com

CORTIZO jest europejskim przedstawicielem systemów aluminiowych do przemysłu i architektury obecnym
w 29 krajach. 70% swojej produkcji rocznej osiągającej 45.000 t profili aluminiowych przeznacza na eksport.
W 2012 roku osiągnęło sprzedaż na poziomie 292 mln €.
Dział Badań, Rozwoju i Wdrażania jest zasadniczą częścią aktualnej strategii rozwoju i ekspansji firmy. Poświęca
on 15.000 godz. rocznie na projekty rozwojowe, co zaowocowało powstaniem ponad 50 systemów okien, drzwi,
fasad, paneli kompozytowych i systemów ochrony przeciwsłonecznej, oraz komponentów i akcesoriów.
CORTIZO wyróżnia się przez wewnętrznie udoskonalony cykl produkcji aluminium, zapewniając dokładność i jakość użytych środków i materiałów. W swoich 6 centrach produkcyjnych: 4 w Hiszpanii, 1 na Słowacji
i 1 w Polsce realizuje cały proces: wytapianie, tłoczenie, lakierowanie, anodowanie, połysk chemiczny.
CORTIZO w Polsce – centrum produkujące CORTIZO w Polsce o pow. 10.500 m2 znajduje się w Radomsku.
Posiada 2.000 t prasę tłoczącą i możliwości produkcyjne na poziomie 6.000 t rocznie. Na instalacje składa
się magazyn inteligentny na matryce, lakiernia z dwoma kabinami, linia do mostkowania przekładki termicznej
z kontrolą wytrzymałości i giętkości, magazyn profili surowych i anodowanych, pantograf z centrum obróbki
i magazynem paneli kompozytowych, Dział Architektury i Inżynierii oraz ekspozycja z produktami firmy.

CREATIVE WEB SP. Z O.O.

DE HEUS SP. Z O.O.

Działalność / Business: produkcja pasz i produktów paszowych dla zwierząt / fodder production
ul. Lotnicza 21B, 99-100 Łęczyca, T: 24 721 04 00, www.deheus.pl, info@deheus.pl

De Heus jest holenderską firmą rodzinną z ponad 100-letnimi tradycjami w agrobiznesie.
Naszym znakiem rozpoznawczym jest profesjonalne doradztwo żywieniowo-techniczne oraz dostarczanie
specjalistycznych programów żywieniowych dostosowanych do różnych sytuacji na gospodarstwie klienta.
Naszą działalność opieramy na najwyższej jakości produktów, doradztwa i obsługi. Jesteśmy niezależnym partnerem nastawionym na wypracowywanie satysfakcjonujących wyników biznesowych - swoich oraz naszych
klientów, postępujemy w sposób przedsiębiorczy i stale dążymy do ulepszania naszych działań.
De Heus is a Dutch family business, with over 100 years of experience in agriculture.
Our trademark is based on professional nutritional and technical advisory, as well as on providing special nutritional
programs, adjusted to a particular situations at the customer’s farm.
Our activity is supported by the highest quality products, advisory and service. We are an independent partner,
focused on developing satisfying business results – for us and for our customers. We act in an enterprising way
and we constantly aim to improve our activities.

Działalność / Business: elektronika oraz wyroby włókiennicze / electronics and textile products
ul. Giełdowa 14, 95-054 Ksawerów k/Łodzi, T: +48 42 212 80 28, F: +48 42 212 81 08,
www.creativeweb.pl, info@creativeweb.pl

Spółka Creative Web została założona w 2000 roku. Działalność produkcyjną i handlową rozpoczęła w styczniu
2002 roku. Firma specjalizuje się w produkcji polipropylenowych włóknin płaskich mających szerokie zastosowanie w medycynie i higienie. Produkowana w firmie włóknina wykorzystywana jest również do produkcji materiałów dla rolnictwa, ogrodnictwa i budownictwa. Włókniny tworzone są zarówno na rynki lokalne jak i na eksport.
Występują pod następującymi markami handlowymi:
• higienax – jednorazowa konfekcja medyczna,
• izolax – włókniny dla budownictwa,
• texfil – polipropylenowa włóknina spunbond,
• plantex – włókniny dla rolnictwa.
Firma Creative Web Sp. z o.o. należy do grupy Polskie Włókniny, składającej się z 2 polskich firm produkujących włókniny nonwoven.
Creative Web Company was established in 2000. It started production and commercial activity in January
2002. The company specialises in the production of flat polypropylene nonwoven fabrics of wide application
in medicine and hygiene. Fabrics produced by the company are also used in the production of materials for
agriculture, gardening and building industry. They are produced both for local and foreign markets.
They can be found under following brand names:
• higienax – disposable medical confection,
• izolax – nonwoven fabrics for building industry,
• texfil – spunbond polypropylene nonwoven fabrics,
• plantex – nonwoven fabrics for agriculture.
Creative Web sp. z o.o. belongs to the group of Polskie Włókniny consisting of 2 Polish companies producing
nonwoven fabrics.
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CORTIZO is a European representative of aluminium systems for industry and architecture present in 29 countries.
70% of its annual production that amounts to 45.000t of aluminium profiles is exported. In 2012, the company
reached a turnover of 292 million EUR.
Its R&D Department is a significant part of the company’s present development and expansion strategy. It
invests 15.000 hours per year in research and investigation which led to designing more than 50 exclusive
systems of windows, doors, facades, composite panel and solar protection systems.
CORTIZO differentiates itself by internally completing the integral cycle of the production of aluminium, ensuring
rigurously in each procedure the quality of the methods and materials employed throughout all of the process.
In its 6 production centres: 4 in Spain, 1 in Slovakia and 1 in Poland, the company realizes the whole process:
foundry, extrusion, powder coating, anodising and chemical brightening.
CORTIZO in Poland – the CORTIZO manufacturing centre in Poland, with surface of 10,500 m2, is located in
Radomsko. It has a 2,000 t extrusion press and production capacity of 6,000 t per year. Its installations include
a smart warehouse for matrices, a coating plant with two cabins, a thermal brake assembly line with resistance and
flexibility control, a warehouse of raw and anodised profiles, a pantograph with a treatment plant and a warehouse
of composite panels, the Architecture and Engineering Department and a display of the company's products.
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DELIA COSMETICS SP. Z O.O.
Działalność / Business: kosmetyczna / cosmetics

ul. Leśna 5, 95-030 Rzgów, T: +48 42 225 44 00, www.delia.pl, delia@delia.pl

Delia Cosmetics to polski producent kosmetyków z 15-letnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na rynku
o szerokim portfolio, obejmującym ponad 400 produktów. Jesteśmy jedną z nielicznych firm na rynku polskim
specjalizującą się w produkcji aż trzech kategorii kosmetyków: do pielęgnacji twarzy i ciała, koloryzacji i pielęgnacji włosów oraz kosmetyków do makijażu. Sukces rynkowy marki potwierdzony jest licznymi prestiżowymi
nagrodami branżowymi oraz sprzedażą na całym świecie.
W związku z dynamicznym rozwojem oraz obraną strategią marki odświeżamy identyfikację wizualną. Wyraziste
i nowoczesne logo towarzyszy rebrandingowi całej oferty firmy. Nowy znak marki jest odzwierciedleniem zmian
jakie zachodzą w firmie: od strategii zarządzania, poprzez unowocześnienie procesów produkcyjnych, aż po
nowe założenia projektowania i tworzenia oferty handlowej. Zmiany wizualne kosmetyków Delii idą w parze ze
stałym podnoszeniem jakości produktów, wdrażaniem nowoczesnych procesów technologicznych i produkcyjnych oraz zastosowaniem surowców zgodnych z aktualnymi trendami w kosmetologii.
Delia Cosmetics is a Polish producer of cosmetics with 15 years of experience, strong position on the market and
a portfolio of more than 400 products. We are one of not many Polish companies that specialize in production of
three categories of cosmetics: hair, make – up, body and face articles. The company’s success is confirmed by
various awards and worldwide product sale.
Due to dynamic growth of Delia Cosmetics and its strategy, we have changed corporate identity of the company.
Cut and modern logo is part of rebranding of the whole company. It is a reflection of changes that take place
within the company, starting from management strategy, improving production processes as well as new
designs and offers. Visual changes of Delia’s cosmetics are accompanied by a constant increase in its quality,
technological procedures and using resources compliant with present trends in cosmetology.

DIGITAL ONE COSULTING SP. Z O.O. / DIGITAL ONE BPO SP. Z O.O.
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ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, T: +48 42 677 14 77,
www.digitalone.pl / www.bpo.digitalone.pl, info@digitalone.pl / bpo@digitalone.pl

Grupa Digital One realizuje kompleksowe kampanie marketingowe i wizerunkowe w obszarze kreatywnego
wykorzystania nowych mediów, najnowszych technologii oraz Internetu. Doświadczenie zdobyte w ciągu 15 lat
aktywnej obecności na rynku digitalowym oraz podążanie za trendami pozwala spółkom grupy wskazywać
kierunki rozwoju branży.
Agencja Digital One kreuje angażujące platformy komunikacji oraz pomaga adaptować globalne strategie światowych marek do warunków lokalnych. W ten sposób kształtuje spójny wizerunek marek oraz wpływa na decyzje
zakupowe konsumentów.
Spółka Digital One BPO to hub produkcyjny, skierowany na rynki Europy Zachodniej, oferujący atrakcyjne
i konkurencyjne cenowo usługi związane w realizacją digitalowych prac produkcyjnych.
DLACZEGO WARTO Z NAMI PRACOWAĆ?
• Mamy ponad 15 lat doświadczenia w tworzeniu reklam w Internecie
• Znajdujemy się w niewielkiej odległości geograficznej i tej samej lub bardzo bliskiej strefie czasowej, co Ty
• Komunikujemy się w kluczowych europejskich językach
• Wyznajemy podobną kulturę biznesową
• Mamy bezpośredni dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników
• Spełniliśmy warunki i wypracowaliśmy nasz proof-of-concept z największymi międzynarodowymi koncernami
Klienci: Axa Direct, Estée Lauder Companies (Bobbi Brown, Clinique, Estée Lauder, Smashbox), Indesit, Kamis,
Polkomtel (Plus), PepsiCo (Lipton Ice Tea, Pepsi, Pepsi Max), Sephora, Teva.
Digital One realizes complex marketing and image campaigns in the area of creative usage of new media,
technology and internet. The experience gained during 15 years of our active presence on digital market and
following trends makes us one of the companies which point out new directions for advertising market development.
Digital One Consulting creates engaging communication platforms and helps to adapt international brands’
global strategies to local environment. This way we shape consistent images of the brands and affect consumers’
purchase decisions.
Digital One BPO is a production hub, designed to provide high quality digital services for multinational companies
operating on several markets with broad portfolio of international brands.
WHY OUTSORCE WITH US?
• We offer over 15 years of experience in digital advertising
• We are in geographic proximity and same or close time zone
• We speak major European languages
• We share similar business culture
• We have direct access to well-educated resources
• We sealed our proof of concept with internationals
Our clients: Axa Direct, Estée Lauder Companies (Bobbi Brown, Clinique, Estée Lauder, Smashbox), Indesit,
Kamis, Polkomtel (Plus), PepsiCo (Lipton Ice Tea, Pepsi, Pepsi Max), Sephora, Teva.

DRAHTZUG STEIN ŁÓDŹ SP. Z O. O.

Działalność / Business: produkcja wyrobów z drutu / manufacturer of wire solutions
ul. Techniczna 8/10, 92-518 Łódź, T: +48 42 254 20 07, www.drahtzug.com

Drahtzug Stein jest jednym z wiodących międzynarodowych producentów wyrobów z drutu. Na skalę przemysłową dostarczamy gięte, solidne, wysokiej jakości wyroby z drutu dla różnych przemysłów. Jako dostawca i
partner wspieramy naszych klientów w znajdowaniu rozwiązań spełniających ich wymagania dotyczące funkcjonalności wyrobów z drutu oraz w realizacji ekonomicznych procesów produkcji. Drahtzug Stein Łódź jest
największym zakładem produkcyjnym w międzynarodowej grupie Drahtzug Stein. Firma utworzona w roku 2004
w Łodzi, ma wiodącą pozycję w wytwarzaniu wyrobów z drutu, szczególnie koszy do zmywarek i wyposażenia
piekarników, Drahtzug Stein Łódź to zaufany dostawca i znany na całym świecie producent wyrobów z drutu do
urządzeń gospodarstwa domowego, który zatrudnia 400 osób.
Drahtzug Stein is one of the leading international manufacturers of wire solutions. We supply different industries
with industrially bent, sturdy and high-quality wire products. As supplier and partner we support our customers in
finding a solution for their requirements with functional wire products and the realization of economic manufacturing
processes. Drahtzug Stein łodź is the biggest production facility of the international Drahtzug Stein group. Founded
2004 in Łodź, the company has a leading position in the manufacturing of wire articles especially dishwasher
baskets and oven equipment. As a trusted supplier of globally- renowned manufacturers of household appliances,
Drahtzug Stein łodź employs 400 people.
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Działalność / Business: agencja interaktywna, branża reklamowa / digital agency, advertising
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DUON SERVICES SP. Z O.O.
Działalność / Business: call center

ul. Domaniewska 39A, 02-676 Warszawa, T: +48 22 2502871, www.duon.pl, info@duon.pl

Duon Services Sp. z o.o. to firma należąca do grupy kapitałowej DUON S.A. Grupa DUON S.A. jest największym
na rynku niezależnym sprzedawcą energii elektrycznej i gazu. Spółka obrotu prowadzi działalność na rynku polskim
oraz europejskim. DUON jest pionierem liberalizacji polskiego rynku gazu (pierwsza transakcja na polskiej giełdzie
gazu). Działalność Grupy oparta jest na trzech filarach :
• dystrybucji gazu ziemnego,
• obrotu gazem i energią elektryczną,
• handlem LNG.
Duon Services Sp. z o.o. działa w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej od dnia 1 lipca 2013 r. Do zadań, które
spółka będzie świadczyć dla firm z grupy, należą:
• obługa kadrowo-księgowa,
• usługi telecentrum oraz biura obsługi klienta,
• zarządzanie bazami danych,
• zarządzanie systemami i infrastrukturą IT.
W ramach inwestycji spółki planujemy także budowę nowych i rozbudowę istniejących narzędzi IT.

EMO-FARM SP. Z O.O.

ENGINOVA SP. Z O.O.

Działalność / Business: automatyczne drzwi windowe / automatic lift door
ul. Wschodnia 11, 99-300 Kutno, T:+48 24 357 54 00, F: +48 24 357 54 10, www.fermator.com

Fermator jest wiodącą firmą na świecie w produkcji automatycznych drzwi do wind. Enginova jest jednym
z 9 zakładów produkcyjnych na świecie. Powierzchnia zakładu to 13 000 m2.
Nasza główna działalność opiera się na innowacyjności oraz najwyższej jakości naszych produktów. Najnowocześniejsze metody procesu produkcji pozwalają na stały rozwój naszych produktów. Na całym świecie Grupa
zatrudnia ok. 1060 pracowników. Udział w rynku światowym wynosi 20%.
Siedziba główna firmy znajduje się w Hiszpanii, natomiast nasze zakłady produkcyjne, znajdujące się m.in. w krajach
takich jak: Polska, Włochy, Francja i Brazylia, dostarczają nasze produkty do ponad 90 krajów na całym świecie.
Fermator is the world's leading company in the production of automatic doors for lifts. Enginova is one of its
9 factories in the world. The surface area of the factory is 13,000 m2.
Our core activities are based on innovation and the highest quality of our products. The latest manufacturing
methods enable us to constantly develop our products. The Group employs app. 1,060 employees all over the world.
Its share in the world market is 20%.
The headquarters of the company are located in Spain. Our factories in many countries, such as Poland, Italy,
France and Brazil, deliver our products to over 90 countries all over the world.

Działalność / Business: farmaceutyczna / pharmaceutical
ul. Łódzka 52, 95-054 Ksawerów, T:+48 42 212 80 85, F: +48 42 212 80 83, www.emo-farm.pl

Spółka EMO-FARM powstała jako kontynuacja działalności Wytwórni Artykułów Farmaceutycznych i Kosmetycznych „EMO”, której założycielem i właścicielem był doc. dr hab. farm. Michał Ogiński. Firma „EMO” była polskim
prekursorem w produkcji form żelowych, wprowadzając w 1986 roku żel do badań ultrasonograficznych. W roku
1991 zarejestrowano, jako pierwszy w Polsce, środek przeciwbólowy i przeciwzapalny w formie żelu – NAPROXEN.
Spółka EMO-FARM konsekwentnie kontynuuje i rozszerza produkcję najwyższej jakości leków, wyrobów
medycznych i kosmetyków do stosowania miejscowego w formie: żeli, maści i kremów. Produkty wytwarzane
przez EMO-FARM cenione są za skuteczność i oryginalne receptury.
Podstawą działania firmy jest dbałość o wysoką jakość wytwarzanych produktów. Gwarancją są otrzymane certyfikaty: Certyfikat ISO 13485, Certyfikat GMP świadczące o ścisłej kontroli procesu wytwarzania. Dzięki temu do aptek
trafiają preparaty bezpieczne, o monitorowanej jakości. W 2009 r. ICN Polfa Rzeszów S.A. nabyła 100% udziałów
Spółki EMO-FARM Sp. z o.o. Od tego czasu EMO-FARM Sp. z o.o. jest jednym z miejsc wytwarzania należącym
do grupy międzynarodowego koncernu Valeant Pharmaceuticals International. Spółka wytwarza produkty przeznaczone na rynek polski, jak również ekspansywnie rozwija produkcje na rynki zagraniczne, z których najbardziej znaczące to: Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, a w przyszłości: Białoruś, Rumunia i Bułgaria.
The company EMO-FARM was created as a continuation of the Factory of Pharmaceutical and Cosmetic
Products “EMO”. Their founder and owner was Michał Ogiński. The company “EMO” became the Polish
precursor of producing gel formulations, by introducing gel for ultrasonographic examinations in 1986. In 1991,
the first analgetic and anti-inflammatory gel formulation in Poland was registered – NAPROXEN.
The company EMO-FARM continues and broadens the production of the highest quality pharmaceuticals,
medical articles and cosmetics for topical use in forms of: gel, ointment and cream. Products with EMOFARM logo are prized for their efficiency and original compositions. This is assured by obtained certificates:
ISO 13485, European GMP Certificate which certifies strict manufacturing process control. Due to that, the
pharmacies receive safe formulations with monitored quality. In 2009, ICN Polfa Rzeszów acquired 100% of
EMO-FARM shares. Since then, EMO-FARM is one of the companies that belong to the global concern Valeant
Pharmaceuticals International. It produces articles for the Polish market and dynamically increases its sale to
foreign markets, of which the most significant are: Czech Republic, Slovakia, Hungary, Lithuania, Latvia, Estonia
and in the future: Belarus, Romania and Bulgaria.
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Duon Services Sp. z o.o. is a member of DUON S.A. Group. The Group is the biggest independent natural
gas and electricity seller. The company runs its activity in Poland and Europe. Duon is a pioneer of gas market
liberalization (first transaction on Polish gas stock market). The Group develops its activity in three areas:
• natural gas distribution,
• natural gas and electricity trade,
• LNG trade.
Duon Services Sp. z o.o. has been operating in Lodz SEZ since 1st July 2013.
The services that Duon Services Sp. z o.o. is going to provide to the companies from the group include:
• HR and accounting services,
• call centre and customer assistance services,
• database management,
• management of IT systems and infrastructure.
Within the project, the company is also planning to build new and expand the existing IT tools.

ERICPOL SP. Z O. O.
Działalność / Business: ICT/KPO

ul. Sienkiewicza 175, 90-363 Łódź, T: +48 42 664 2500, www.ericpol.com, office@ericpol.com

Ericpol jest firmą inżynierską działającą od 1991 r. na międzynarodowym rynku ICT. Świadczy usługi inżynierii
oprogramowania, consultingu, dostarczamy rozwiązania dedykowane w obszarach telekomunikacji, komunikacji M2M (machine to machine), UX (user experience), aplikacje dla sektora medycznego, finansów i bankowości oraz rozwiązania dla biznesu. Posiadamy 3 biura w Polsce i 3 centra produkcyjne na Białorusi, Ukrainie
i w Szwecji, które razem tworzą Grupę Ericpol, zatrudniając w sumie ponad 1800 pracowników.
Zrealizowaliśmy 750 kompleksowych długofalowych projektów w 75 krajach. Konkretnym świadectwem jakości
naszych usług są Kluczowe Wskaźniki Osiągnięć (KPI – Key Performance Indicators) oraz wskaźniki time-to-market.
Kompetencje i odpowiedzialność firmy Ericpol sprawiają, że jesteśmy postrzegani jako godny zaufania
partner w interesach i solidny pracodawca. Potwierdzają to liczne wyróżnienia w rankingach krajowych
i międzynarodowych: Computerworld „TOP200”, „The Global Outsourcing 100”, „The Software 500 Companies”,
„Europe’s 500”, „Universum TOP 30” i „The Most Desired Employers”.
Ericpol is an engineering company that has been operating on international ICT market since 1991. It provides
outsourcing and consulting services as well as dedicated solutions in telecommunications, M2M (machine to
machine), UX (user experience) communications, healthcare, finances&banking and business solutions area.
We have 3 offices in Poland and 3 production centres in Ukraine, Belarus and Sweden, forming Ericpol Group
and employing over 1800 people.
Our engineers executed 750 comprehensive long-term projects in 75 countries. Key performance indicators
(KPI – Key Performance Indicators are formalised indicators of performance applied to organisations in order
to define and assess the efficiency of those organisations, usually in the matter of progress towards long-term
goals) and time-to-market indicators bear specific testimony to the quality of our services.
Our competences and reliability cause that we are recognized as a trustworthy business partner and a solid
employer. It has been confirmed by various awards in both national and international competitions and
rankings such as Computerworld, “TOP200”, “The Global Outsourcing 100”, “The Software 500 Companies”,
“Europe’s 500”, “Universum TOP 30” and “The Most Desired Employers”.
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FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A.
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Działalność / Business: produkcja szkła, branża budowlana / flat glass production, construction industry
Osiedle Niewiadów 65, 97-225 Ujazd, T: +48 44 719 40 00, F: +48 44 719 49 99, www.euroglas.com,
ujazd@euroglas.com

EUROGLAS jest jednym z największych producentów szkła w Europie. Glas Trösch jest spółką-matką z siedzibą
w Szwajcarii. Cztery zakłady Euroglas w Haldensleben (D), Osterweddingen (D), Hombourg (F) i Ujeździe (PL)
produkują szkło płaskie float, szkło extra białe stosowane do produkcji systemów solarnych, szkło laminowane,
szkło powlekane ochrony cieplnej i przeciwsłonecznej oraz szkło hartowane.
EUROGLAS is one of the largest glass manufacturing companies in Europe. The parent company, Glas Trösch, is
based in Switzerland. The four EUROGLAS facilities in Haldensleben (D), Osterweddingen (D), Hombourg (F) and
Ujazd (PL) produce float glass, extra-white glass for solar applications, laminated safety glass and coated glass
for applications in the area of thermal and sun protection, as well as tempered safety glass.

EUROMETAL SA
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Działalność / Business: produkcja wyrobów z aluminium / manufacturing of aluminium products

Działalność / Business: cynkowanie ogniowe, obiekty modułowe / hot-dip zinc coating, modular buildings
ul. Avicenny 16, 54-611 Wrocław, T: +48 71 38 39 905, F: +48 71 38 39 906, www.famgk.pl
Zakład Wrocław: ul. Avicenny 16, 54-611 Wrocław, T: +48 71 38 39 900, F: +48 71 38 39 906, www.cynkownie.eu
Zakład Rawa Mazowiecka: ul. Opoczyńska 16 A, 96-200 Rawa Mazowiecka, T: +48 46 814 20 50, F: +48 46 814 48 20,
www.cynkownie.eu
Zakład Oborniki: ul. Łukowska 7/9, 64-600 Oborniki, T: +48 61 29 76 300, F: +48 61 29 76 306, www.cynkownie.eu
Zakład Metalplast Oborniki: ul. Łukowska 7/9, 64-600 Oborniki, T: +48 61 29 76 380, F: +48 61 29 76 355,
www.metalplast-oborniki.pl

Świadczymy usługi zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych poprzez cynkowanie ogniowe,
zapewniając trwałość, odporność korozyjną i odporność na uszkodzenia mechaniczne materiału. Dysponujemy
również malarnią ciekłą i proszkową, wykonywane przez nas powłoki w systemie duplex, pozwalają na dodatkowe zwiększenie odporności korozyjnej konstrukcji przy jednoczesnej poprawie estetyki. Pracujemy w trzech
zakładach: we Wrocławiu, Rawie Mazowieckiej oraz Obornikach, a nasze możliwości produkcyjne pozwalają na
świadczenie unikalnego w skali kraju zakresu usług zabezpieczeń antykorozyjnych.
Prowadzimy również działalność związaną z produkcją obiektów modułowych i stolarki otworowej w oparciu
o markę Metalplast Oborniki. Jesteśmy spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Our company provides services of anticorrosion protection of steel elements through hot-dip coating. This way
steel not only becomes corrosion-proof but also displays a significant resistance to mechanical damage. We
also have our own liquid and powder paint shop and thanks to the duplex coating system, our paint jobs and
services do not only make any structures corrosion resistance but also improve the aesthetic properties of
the project. Our company is present in Wrocław, Rawa Mazowiecka and Oborniki. Our production capabilities
enable us to provide a range of unique anti-corrosion services nationwide.
We pursue also an activity connected with production of modular structures and joinery based on Metalplast
Oborniki brand. We are listed on the Warsaw Stock Exchange.
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Zakład produkcyjny / Plant: ul. Mościckiego 8, 37-450 Stalowa Wola, T: +48 15 642 60 22, F: +48 15 642 51 61,
www.eurometalsa.pl, info@eurometalsa.pl
Centrum zarządzania / Management Centre: ul. Kolejowa 45/46, 42-270 Kłomnice, T: +48 34 32 81 333,
F: +48 34 32 81 310, www.eko-swiat.pl, info@eko-swiat.pl

EUROMETAL SA działa w zakresie produkcji wyrobów z aluminium. Posiadamy dwie lokalizacje – w Stalowej
Woli oraz w Bogumiłowie.
Zakład produkcyjny w Stalowej Woli specjalizuje się w produkcji profili aluminiowych oraz detali wytwarzanych
na bazie profili. Dysponujemy dwiema liniami produkcyjnymi z prasami 1900 t oraz 3500 t, o łącznej wydajności
30 000 t rocznie. Dział obróbki mechanicznej jest wyposażony w automaty CNC, piły automatyczne, urządzenia
do cięcia laserowego oraz urządzenia do gięcia profili. EUROMETAL SA produkuje również wlewki aluminium.
Powstający zakład produkcyjny w Bogumiłowie będzie wytwarzał blachy i taśmy aluminium o grubości od
0,1 mm do 7,0 mm w ilości ok. 40 000 t rocznie, a docelowo 120 000 t rocznie. Eurometal SA będzie oferować
produkty finalne w postaci rulonów taśmy lub arkuszy blachy aluminiowej w stopach serii 1xxx, 3xxx, 5xxx i 8xxx.
EUROMETAL SA operates in scope of aluminium products manufacturing. We have two locations – in Stalowa
Wola and in Bogumiłów.
The production plant in Stalowa Wola specializes in production of extruded aluminium profiles and components on
basis of extrusions. We operate two production lines with 1900 t and 3500 t presses, with total annual capacity of
30 000 t. The machining department is equipped with CNC machines, automatic saws, laser cutting machines and
profiles bending machines. EUROMETAL SA also produces aluminium extrusion billets.
The future production plant in Bogumiłów will be producing aluminium sheets and strips with thickness of 0,1 mm up to
7,0 mm. The plant capacity at first step will be approx. 40 000 t and at final stage – 120 000 t. EUROMETAL SA will be
offering the final products in form of aluminium strip coils or sheets in 1xxx, 3xxx, 5xxx and 8xxx series aluminium alloys.
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EUROGLAS POLSKA SP. Z O.O.

FERAX SP. Z O.O.

Działalność / Business: produkcja odzieży / clothing production
ul. Szadkowska 46, 98-220 Zduńska Wola, T: +48 42 825 36 18, F: +48 43 825 36 32, www.gatta.pl

Firma FERAX, właściciel marki Gatta, rozpoczęła działalność w 1993 roku. Lata intensywnego rozwoju i inwestycji w nowoczesny park maszynowy zaowocowały zdobyciem pozycji lidera - obecnie firma jest jedną
z największych i najnowocześniejszych fabryk w Europie. Firma, której nadrzędnym celem jest zadowolenie
klientek corocznie rozszerza swoją ofertę o nowe produkty.
Obecnie produkty marki Gatta to min.:
• Gatta Collant - kolekcja rajstop i pończoch dla kobiet wzbogacana corocznie o kilkadziesiąt nowych wzorów
w dwu kolekcjach – wiosenno letniej oraz jesienno-zimowej.
• Gatta Beauty - linia nowoczesnych rajstop o szczególnych właściwościach, które działają niemalże jak wizyta
w SPA. Posiadają specjalne włókna, które w zależności od modelu: kształtują sylwetkę, chłodzą, poprawiają
krążenie w nogach, wspomagają walkę z cellulitem, a także są idealne dla kobiet w ciąży.
• Gatta Medicare - kolekcja rajstop, pończoch i podkolanówek leczniczych o właściwościach przeciwżylakowych.
• Gatta Bodywear - kolekcja bielizny i odzieży stworzona z myślą o modnym wyglądzie i luksusowym samopoczuciu
kobiet. Odzież powstała przy użyciu najbardziej zaawansowanej bezszwowej technologii i z delikatnych przędz
o doskonałych właściwościach użytkowych.
• Gatta Cottoline - pod którą dostępne są dziecięce, bawełniane rajstopy, skarpetki oraz podkolanówki.
• Gatta Thermoactive – bielizna wykonana w technologii bezszwowej, dwuwarstwowej o wyjątkowych
właściwościach termicznych.

The FERAX company, the owner of the Gatta brand was established in 1993. The years of intensive development
and investment into modern machines have resulted in becoming the leader - currently the company is one of
the biggest and most modern factories in Europe. The company, whose primary goal is the satisfaction of the
female customers, broadens its range of products each year.
Currently, the Gatta products include:
• Gatta Collant - collection of tights and stockings for women with dozens of new patterns added each year in two
collections – spring-summer and autumn-winter.
• Gatta Beauty - A line of modern tights with special properties, which works almost like a SPA visiting. Made
from special fibers, which, depending on the model: have shaping, cooling or anti-cellulite properties, improve
circulation in the legs, as well as are ideal for pregnant women.
• Gatta Medicare – collection of medical tights, stockings and knee-high socks with anti-varicose veins properties.
• Gatta Bodywear - collection of underwear and garments created so that women can look fashionable and feel
luxuriously. Garments are made with the use of the most advanced seamless technology and from delicate yarns
of excellent practical features.
• Gatta Cottoline - children’s cotton tights, socks and knee-length socks.
• Gatta Thermoactive – thermoactive collection it is underwear made id seamless technology, with exceptional
thermal properties.
• Gatta Active Shapewear - shaping underwear with slimming and anti- cellulite properties.
• Gatta Active Swimwear - swimwear collection, ideal for both the pool and the beach.
Collections by Gatta brand are available in nearly 100 brand shops in the biggest cities in Poland as well as in good
shops with underwear and tights. In addition to the Polish market, the Gatta products are successfully sold in other
countries of the European Union, Ukraine, Russia, Croatia and even Mongolia or Australia.
The FERAX company together with the Gatta brand, not only has reached market success but also has been
appreciated by the female customers. The company, as an expression of customer trust and highest quality, has
been awarded with Złoty Laur Konsumenta (Consumer’s Golden Laurel) six times, the prize awarded to products
which are most often chosen by the consumers, recommended to others and positively evaluated.

tarius. W firmie został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania: ISO 9001, HACCP, IFS Logistic Standard
i BRC Global Standard - Storage & Distribution.
Frigo Logistics, with its registered office in Żnin, is a modern logistics company trading in deep-frozen foodstuffs
in Poland. The company is one of the leading logistics operators of such products in Poland. It has its own
freezer warehouses in Żnin and Radomsko. It also uses a reloading centre in Warsaw.
The company was established in 2001. Three years later, it was taken over by Nichirei Holding Holland B.V. with
its registered office in Rotterdam, which is a part of the Japanese Nichirei concern, based in Tokyo. The Nichirei
corporation is a leading organization in Japan, specializing in services for the food industry. This organization is
one of the top companies in the world dealing with the logistics of deep-frozen products.
The company is managed by a Japanese Management Board. In 2008 Frigo Logistics was awarded the ISO
9001 and HACCP Codex Alimentarius certificates.
The company has implemented an Integrated Management System according to ISO 9001, HACCP, IFS Logistic
Standard and BRC Global Standard – Storage & Distribution.

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SP. Z O.O.
Działalność / Business: BPO

Textorial Park, ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź, T: +48 42 271 3001, www.fujitsu.com/pl, info.lodz@ts.fujitsu.com

Fujitsu Global Delivery Centre Łódź, otwarte w marcu 2009 roku, pełni kluczową rolę w globalnej sieci usługowej
Fujitsu. Nasze działania skupiają się przede wszystkim wokół Service Desku, wspierającego klientów europejskich i o zasięgu globalnym z branży usług finansowych, handlu detalicznego, transportu, produkcji i sektora
publicznego, którzy mają zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych, dobrze poinformowanych i samodzielnych agentów wsparcia technicznego.
Oferujemy naszym klientom dostęp do wiedzy i umiejętności w wielu językach w ramach konkurencyjnej bazy
kosztów dla outsourcingu Service Desku wraz z unikalnym Sense and Respond®- podejściem opartym na
stałym doskonaleniu i innowacjach w ramach DNA organizacji Fujitsu.
Fujitsu Global Delivery Centre Lodz, opened in March 2009 serves as a key hub in Fujitsu`s Global Delivery
Framework. We are operating primarily as a Service Desk supporting Fujitsu`s European and Global Clients in
the Financial Services, Retail, Transport, Manufacturing and Public Sector who have a need for highly skilled,
informed and empowered Desk Agents.
We are offering our clients access to excellent European multi-lingual skills at a competitive cost base
for outsourced Service Desk together with unique Sense and Respond® approach to deliver continuous
improvement and innovation as a part of the DNA of Fujitsu`s organization.

FRIGO LOGISTICS SP. Z O.O.
Działalność / Business: logistyka / logistics

ul. Fabryczna 4, 88-400 Żnin, T: +48 52 303 36 00, F: +48 52 303 47 02, +48 52 303 11 79, www.frigologistics.pl,
info@frigologistics.pl

Frigo Logistics z siedzibą w Żninie stanowi nowoczesne przedsiębiorstwo logistyczne obracające spożywczymi produktami głęboko mrożonymi w Polsce. Firma należy do czołówki krajowych operatorów logistycznych tych produktów. Posiada własne magazyny-mroźnie w Żninie i Radomsku oraz wykorzystuje punkt przeładunkowy w Warszawie.
Firma powstała w 2001 roku. Trzy lata później została przejęta przez Nichirei Holding Holland B.V. z siedzibą
w Rotterdamie, które wchodzi w skład japońskiego koncernu Nichirei z siedzibą w Tokio. Korporacja Nichirei
stanowi wiodącą organizację w Japonii specjalizującą się w usługach dla branży spożywczej. Organizacja ta
należy do czołówki światowej z zakresu logistyki produktów głęboko mrożonych. Przedsiębiorstwo zarządzane
jest przez japoński Zarząd. Frigo Logistics w 2008 roku uzyskało certyfikaty ISO 9001 i HACCP Codex Alimen-
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• Gatta Active Shapewear - bielizna modelująca sylwetkę o właściwościach antycellulitowych.
• Gatta Active Swimwear - kolekcja kostiumów kąpielowych, idealnych zarówno na basen, jak i plażę.
W Polsce produkty marki Gatta są dostępne w ponad 100 salonach firmowych w największych miastach Polski
oraz w dobrych sklepach z bielizną i rajstopami. Oprócz rodzimego rynku z niesłabnącym powodzeniem sprzedawane są także w krajach Unii Europejskiej na Ukrainie, w Rosji, Chorwacji, a nawet w takich krajach jak
Mongolia czy Australia.
Firma FERAX wraz z marką Gatta osiągnęła nie tylko sukces rynkowy, ale została także doceniona przez klientki.
Potwierdzeniem zaufania i najwyższej jakości jest już sześciokrotne zdobycie Złotego Lauru Konsumenta, nagrody
przyznawanej produktom najczęściej wybieranym przez konsumentów, polecanym innym i pozytywnie ocenianym.
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G.W. & CRYSTAL FASHION
WŁODZIMIERZ GRONOWALSKI SP. JAWNA

Działalność / Business: produkcja i sprzedaż biżuterii, sprzedaż kryształowych dodatków krawieckich, sprzedaż
oświetlenia / jewellery production and sales
ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, T: +48 42 648 05 77, F: +48 42 648 05 80, www.crystalfashion.pl,
info@crystalfashion.pl

Firma Gronowalski Crystal Fashion jest jedynym w Polsce Autoryzowanym Sprzedawcą Hurtowym Swarovski
Elements. W naszej ofercie można znaleźć nie tylko kryształowe elementy tej marki do ozdabiania odzieży,
potocznie nazywane „dodatkami krawieckimi”, takie jak: kryształowe guziki, koraliki, kamienie do naszywania,
ale również elementy do ozdabiania butów, torebek i innych przedmiotów codziennego użytku.
Dystrybuujemy również kryształowe tatuaże, jak również kryształy do zdobienia paznokci, włosów i ciała, które
cieszą się dużym powodzeniem wśród wizażystów i fryzjerów. Ponadto tworzymy niepowtarzalne kolekcje kryształowej biżuterii, która składa się z: bransoletek, naszyjników, kolczyków, przywieszek oraz zawieszek do telefonów. Jesteśmy również dystrybutorem wielu światowych marek biżuteryjnych np. Buddha to Buddha, Blingissimo, CrystalP i innych.
Dodatkowym atutem naszej firmy jest tzw. Certyfikowane Centrum Aplikacji Swarovski Elements. Z najwyższej
jakości elementów marki Swarovski Elements oraz atrakcyjnych cenowo elementów marki Gronowalski wykonujemy transfery nie tylko dla branży tekstylnej. Z naszej oferty skorzystały już takie firmy jak: Simple, Acus Caterina, Gatta, L’oreal czy Dermika.
Oferujemy kompleksową obsługę – od projektu po produkt finalny. Służymy radą i pomocą w realizowaniu indywidualnych projektów oraz udzielamy szczegółowych informacji w zakresie możliwości stosowania kryształów
z naszej kolekcji. Centrum Aplikacji naszej firmy oferuje również usługę aplikacji kryształowych transferów nie
tylko na powierzchnie tkaninowe.
Angażujemy się również w projekty designerskie, oferując oświetlenie i doradzając co do możliwości jego
użycia, a także wykonując realizacje z kryształów we wnętrzach. W tym zakresie współpracujemy z wieloma
architektami, biurami projektowymi, developerami.
Gronowalski Crystal Fashion is the exclusive Authorized Wholesaler for Swarovski Elements. We not only offer
a wide selection of Swarovski brand crystal items for embellishing clothing but also distribute tailoring articles
such as crystal buttons, beads, stones and numerous other elements for decorating shoes, bags and many
other everyday use items.
We distribute crystal tattoos, as well as crystal ornaments for body, hair and nails, which are popular with stylists.
Moreover, we produce unique crystal bracelets, necklaces, earrings, pendants and telephone pendants. We are
also a distributor of many international jewelry brands such as Buddha to Buddha, Blingissimo, CrystalP and others.
We also take pride in our Certificated Application Centre Swarovski Elements, where we perform transfers for
many industries using top quality Swarovski Elements items alongside sensibly priced Gronowalski articles. Our
customers are Simple, Acus Caterina, Gatta, L’oreal and Dermika.
G.W. & Crystal Fashion provides professional service in all fields: consultation, design, realization, carrying out
individual projects and delivering detailed information on the products distributed.
The Centre performs traditional transfers together with application of crystals onto varied surfaces.
We engage in projects of designers, offering lighting and advising as to the possibility of its use and doing projects
and going projects with crystal inside . We cooperate with a number of architects, design offices and developers.

ul. Niska 14, 97-300 Piotrków Trybunalski, T: +48 44 6488900, F: +48 44 6488999, www.anton-haering.com

„Haering Polska” Sp. z o.o. działa w Polsce od 2000 roku. Siedzibą spółki jest Piotrków Trybunalski, tutaj również
znajduje się zakład produkcyjny. Na chwilę obecną w zakładzie zatrudnionych jest ponad 1300 osób. Firma
działa w branży precyzyjnej obróbki skrawaniem i specjalizuje się w produkcji precyzyjnych części kołowo
symetrycznych, wytwarzanych w wielkich seriach. Oferta adresowana jest do producentów w branży motoryzacyjnej i elektromaszynowej na wszystkich kontynentach na całym świecie. Przedsiębiorstwa skupione w grupie
Haering są światowym liderem w swojej branży.
Haering Polska prowadzi szeroką działalność edukacyjną. Wszyscy zatrudnieni mają szerokie możliwości
rozwoju, nie tylko ściśle związanego z zawodem. Firma oferuje kształcenie oparte na nowoczesnym systemie
nauczania przy wykorzystaniu najnowszego parku maszynowego, doskonalenie umiejętności posługiwania się
językami obcymi, szkolenia z dziedziny zarządzania grupą ludzi, motywowania zespołu itp.
“Haering Polska” Sp. z o.o. has been operating in Poland since 2000. The company has its seat in Piotrków
Trybunalski, where the production plant is also located. Currently, there are over 1300 people employed in the plant.
The company operates in the industry of precision machining and specializes in the production of circularsymmetric precision parts manufactured in large series. The company's offer is directed to producers from the
automotive and electromechanical industries from all over the world.
The companies gathered in the Haering Group are the world leader in the industry. Haering Polska runs extensive
educational activities. All employees are given an extensive opportunity for development, not only in the fields
related to their profession. The company offers education based on a modem system of training with the use of
the most modem machine park, as well as development of the command of foreign languages, trainings in the
field of human resource management and team motivation, etc.
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HAPAM POLAND SP. Z O.O.
Działalność / Business: energetyczna / energy

ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, T: +48 42 663 54 50, F: +48 42 663 54 97, www.hapam.pl

HAPAM Poland Sp. z o.o. jest czołowym producentem odłączników wysokiego napięcia na świecie. Odłączniki produkowane są w Łodzi od 1993 roku. Firma powstała w ramach koncernu ABB przejmując z Niemiec
produkcję dobrze znanych klientom odłączników typu SGF i TFB.
W ciągu następnych lat zakład, w oparciu o własne biuro konstrukcyjne zmodernizował te aparaty zwiększając
zakres napięć i prądów znamionowych; wprowadził również do produkcji odłączniki typu SSBII oraz VSSBIII.
W 1994 firma uzyskała pierwszy certyfikat na zgodność z normą DIN EN ISO 9001 wydany przez DQS GmbH;
firma posiada certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem PN-EN ISO 9001,
PN-EN ISO 14001.
W 2003 roku zakład produkcji odłączników wysokiego napięcia został przejęty przez holenderską firmę HAPAM
i przyjął nazwę HAPAM Poland Sp. z o.o. Obecnie zakład w Łodzi zatrudnia około 70 osób i produkuje odłączniki w zakresie napięć od 72,5 kV do 550 kV. Nasze odłączniki pracują niemal we wszystkich krajach świata i są
wysoko oceniane przez użytkowników.
Firma dała się poznać jako solidny dostawca zapewniający produkty o najwyższej jakości i spełniający wymagania naszych klientów.
HAPAM Poland Sp. z o.o. has been the world's leading producer of high voltage disconnectors, since we started
the production in Lodz in 1993. The company was established within the ABB concern when we took over the
production of the well-known SGF- and TFB-type disconnectors from Germany.
In the following years, our own research and development team has redesigned these disconnectors expanding

HSV POLSKA SP. Z O.O.

HTL-STREFA S.A.

Działalność / Business: produkcja wyrobów medycznych / manufacturer of medical products
ul. Lotnicza 21H, 99-100 Łęczyca, T: +48 24 721 9202, www.htl-strefa.pl, info@htl-strefa.pl

Jesteśmy globalnym liderem w zakresie projektowania i produkcji nakłuwaczy bezpiecznych, lancetów personalnych oraz igieł insulinowych. Od wielu lat współpracujemy z największymi koncernami medycznymi, oraz regionalnymi dystrybutorami w branży medycznej i farmaceutycznej we wszystkich regionach Świata. Dostarczamy do
nich produkty o najwyższej jakości, dbając o bezpieczeństwo personelu medycznego oraz indywidualne wymagania pacjentów na wszystkich kontynentach. Od początku działalności dbamy o najwyższą jakość produkowanych wyrobów, które spełniają międzynarodowe standardy jakości oraz stale inwestujemy w badania i rozwój.
HTL-STREFA to marka o globalnym doświadczeniu posiadająca 50% udziałów w światowej produkcji nakłuwaczy
bezpiecznych i posiadająca niepodważalną pozycję lidera innowacji w swoim segmencie rynku.

Działalność / Business: produkcja opakowań / packaging industry
ul. Laskowicka 12/20, 94-104 Łódź, T: +48 42 689 04 16, F: +48 42 689 92 02, www.hsv.pl, hsv@hsv.pl

Historia spółki sięga 1999 roku, kiedy to otwarta została pierwsza fabryka w Polsce. Wykorzystując doświadczenie i kapitał HSV Ede, staliśmy się jednym z liderów technologii i innowacyjności w kraju. Obecnie należymy do
największych producentów kształtek i izolacji wytwarzanych metodą wtrysku w formach. Projektujemy i produkujemy kształtki styropianowe, pojemniki izotermiczne, izolacje styropianowe oraz kształtki wykonane z EPP.
Dzięki zaangażowaniu, profesjonalizmowi i elastyczności największe międzynarodowe firmy wybrały HSV jako
swojego strategicznego dostawcę.
Realizujemy również mniejsze projekty dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Posiadamy
3 zakłady produkcyjne, nasze fabryki są przykładem najnowocześniejszych rozwiązań w technologii przetwarzania spienionych tworzyw sztucznych. Współpracujemy także z wiodącymi producentami surowców oraz
narzędziowniami wykonującymi formy wtryskowe.
The history of the company started in 1999, when the first factory in Poland was opened. Using the experience
and capital of HSV Ede the company has become one of the technology and innovation leaders in Poland.
At present, we are one of the largest manufacturers of fittings and insulation materials using the injection
moulding method. We design and manufacture polystyrene foam fittings, thermal insulation containers,
polystyrene foam insulation materials and EPP fittings.
Owing to our dedication, professionalism and flexibility the largest international companies have selected HSV
as their strategic supplier.
We also complete smaller projects adapted to the needs of small- and medium-sized enterprises. We have
3 factories; they are examples of the latest solutions in the technologies of processing foamed plastics.
We also cooperate with the leading manufacturers of raw materials and tool factories manufacturing injection moulds.

We are the world's leading manufacturer of safety and personal lancets, as well as pen needles. For years,
we have been cooperating with the biggest medical concerns and regional distributors in medical and
pharmaceutical sectors in the regions all over the world. We provide them with products of the highest quality,
caring about the security of medical personnel and patients. From the beginning of our activity, we pay attention
to the highest quality of products we offer which meet international quality standards and constantly invest in
research and development. HTL-STREFA is a brand with international experience, 50% of share in worldwide
production of safety lancets and strong position as a leader of innovations in its field of operation.

INDESIT COMPANY POLSKA SP. Z O.O.
Działalność / Business: AGD / household appliances

ul. Dąbrowskiego 216, 93-231 Łódź, T:+48 42 645 51 01, www.indesitcompany.pl

Jesteśmy jednym z czołowych europejskich producentów i dystrybutorów dużego sprzętu AGD (czyli: pralek,
suszarek, zmywarek, lodówek, zamrażarek, kuchenek, piekarników, płyt i okapów). Jesteśmy niekwestionowanym
liderem na największych rynkach Europy: we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Rosji. Nasza firma, założona w 1975
roku, jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Mediolanie. W 2012 roku odnotowaliśmy sprzedaż
w wysokości 2,9 miliarda euro. Mamy 8 stref produkcyjnych (we Włoszech, Polsce, Wielkiej Brytanii, Rosji i Turcji)
i zatrudniamy 16 tysięcy osób. Głównymi markami Grupy są Indesit, Hotpoint i Scholtès. W Polsce obecni jesteśmy
od 1992 roku. Posiadamy 6 fabryk i zatrudniamy około 3500 osób. Główną siedzibą firmy w kraju jest Łódź.
We are one of Europe's leading producers and distributors of large household appliances (washing machines,
dryers, dishwashers, refrigerators, freezers, cookers, ovens, hobs and hoods). We are the undisputed leader in
the major markets of Europe: Italy, Great Britain and Russia. Our company was founded in 1975 and listed on
the Stock Exchange of Milan. In 2012 we reported sales of Euro 2.9 billion. We have eight production areas (Italy,
Poland, the UK, Russia and Turkey) and employ 16,000 people. Group’s main brands are Indesit, Hotpoint and
Scholtes. In Poland we have been present since 1992. We have six factories and employ about 3,500 people.
Lodz is our the headquarter in Poland.
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their voltage range and their rated current range as well as introduced disconnectors SSB II and VSSB III type.
In 1994, we received the certificate of conformity with the DIN EN ISO 9001 standard issued by DQS GmbH;
the company also holds a certificate of integrated quality and environmental management according to PN-EN
ISO 9001 and PN-EN ISO 14001.
In 2003, the plant producing the high voltage disconnectors was taken over by the Dutch company HAPAM and
was named HAPAM Poland Sp z o.o. Currently, the factory employs over 70 people and makes disconnectors
of the voltage range from 72.5 to 500kV. Our disconnectors operate in almost every country around the world
and are highly regarded by customers.
HAPAM Poland Sp. z o.o. has proven to be a reliable supplier providing products of the highest quality and
meeting the requirements of our clients.
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Działalność / Business: nowoczesne usługi dla biznesu / the business services sector
ul. Pomorska 106a, 91-402 Łódź, T: +48 42 278 15 00, F: +48 42 278 15 98, www.infosysbpo.com,
recepcja_lodz@infosys.com

Infosys BPO Poland jest częścią Infosys BPO, spółki Infosys Ltd. – globalnego dostawcy zintegrowanych usług
doradztwa biznesowego i technologicznego, outsourcingu i IT. Infosys BPO Poland działa w Łodzi od października 2007 roku. W tym okresie Infosys BPO Ltd. przejął trzy centra usług wspólnych Philipsa: w Polsce, Indiach
i Tajlandii, realizując zadania w ramach jednego z największych kontraktów na usługi finansowo-księgowe
w historii sektora. W tej chwili centrum zatrudnia ponad 1,7 tys. specjalistów i jest największą jednostką Infosys
poza granicami Indii, świadczącą usługi BPO i ITO dla 28 krajów świata w 24 językach obcych.
Do głównych obszarów specjalizacji łódzkiego centrum należą: usługi finansowo-księgowe i zakupowe,
obsługa procesów logistycznych, zarządzanie bazami danych, a także obsługa procesów zaawansowanych,
takich jak: zarządzanie ryzykiem, obsługa podatkowa, szeroko pojęte doradztwo i konsulting.
Infosys BPO Poland is part of Infosys BPO, a Business Process Outsourcing subsidiary of Infosys Ltd. – a global
provider of integrated business and technology consulting, outsourcing and IT services. The history of Infosys
BPO Poland started in October 2007, when Infosys BPO Ltd. embarked on the acquisition of three Philips SSC
Operations in Poland, India and Thailand, which were part of one of the largest F&A outsourcing contracts in the
history of the sector. Currently the Polish unit employing over 1,700 professionals and being the largest Infosys
location outside India, Infosys BPO Poland provides BPO and ITO services for business units from 28 countries
in 24 languages.
Lodz Delivery Center’s key areas of specialization include: finance & accounting, sourcing & procurement,
logistic claim services, master data management, risk management, tax compliance and business consulting.
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INTERPRINT POLSKA SP. Z O.O.

Działalność / Business: produkcja i sprzedaż papieru dekoracyjnego / production and sales of decorative paper
ul. Adamówek 37a, 95-035 Ozorków, T: +48 42 270 16 45, F: +48 42 714 09 17, www.interprint.com

Grupa Interprint jest wiodącą drukarnią papieru dekoracyjnego i folii finish na świecie. Dekory Interprint zdobią
powierzchnie różnorodnych materiałów drewnopochodnych, z których powstają meble pokojowe, kuchenne,
łazienkowe czy też podłogi laminowane. Stosowane są także do wystroju wnętrz pociągów, statków, autobusów
i pojazdów wypoczynkowych.
Interprint posiada w świecie siedem fabryk produkcyjnych z własnymi działami sprzedaży i serwisem, cztery
biura sprzedaży oraz centrum serwisu we Włoszech. Ponadto za pośrednictwem Przedstawicielstw Handlowych Interprint obecny jest na wszystkich kontynentach. Główna siedziba znajduje się w miejscowości Arnsberg, gdzie firma powstała w 1969 roku.
Oddział Interprint Polska Sp. z o.o. powstał w Ozorkowie koło Łodzi w 1998 roku i w istotny sposób wpływa na
rozwój gospodarczy całego regionu. Zakład zatrudnia ponad 130 osób i dysponuje trzema maszynami drukarskimi, w tym jedną o max. szer. zadruku do 2730 mm oraz dwoma maszynami lakierującymi, do produkcji folii finish.
The Interprint Group is one of the leading decor printers and finish foil producers in the world. Interprint styles
decorate the surfaces of numerous materials in the segment of derived timber products, including living room,
kitchen and bathroom furniture, laminate flooring and for interior furnishing in trains, ships or in the recreational
vehicle industry.

BALEX METAL SP. Z O.O.

Działalność / Business: materiały budowlane / construction materials
ul. Wejherowska 12 C, 84-239 Bolszewo, T: +48 58 778 44 44, F: +48 58 778 44 48, www.balex.eu, kontakt@balex.eu

Balex Metal Sp. z o.o., jeden z największych producentów materiałów budowlanych w Polsce, zajmuje się
produkcją nowoczesnej termoizolacji z pianki poliizocyjanurowej (PIR) - THERMANO, stosowanej szeroko
w budownictwie mieszkaniowym, a także w inwestycjach przemysłowych, komercyjnych i rolniczych. Izolacja
termiczna THERMANO charakteryzuje się najwyższą efektywnością energetyczną spośród termoizolacji oferowanych na rynku. Posiada doskonałe parametry izolacyjne, pozwalające na uzyskiwanie wymaganych współczynników izolacyjności przegrody już przy relatywnie najcieńszych warstwach termoizolacji. Ponadto wyróżnia
się trwałością – zachowuje swoje parametry przez cały cykl użytkowania, a także odpornością na wilgoć oraz
powstającymi w niej grzybom i pleśni.
Spółka dysponuje nowoczesną halą produkcyjno-magazynową o powierzchni 14 tys. metrów kwadratowych
oraz zaawansowaną technologicznie linią produkcyjną przystosowaną do produkcji płyt termoizolacyjnych.
Grupa Balex Metal od ponad 20 lat jest dostawcą materiałów budowlanych o najwyższej jakości, w postaci
komplementarnych i optymalnych rozwiązań systemowych dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego
i rolniczego. Zdobyła 13 rynków i zaufanie ponad 20 tysięcy marek lokalnych i międzynarodowych.
Zaawansowana myśl techniczna i nowoczesna technologia pozwalają firmie kreować produkty, które w pełni
zaspokajają potrzeby współczesnego inwestora. Doradztwo i sprzedaż odbywa się poprzez własną sieć
oddziałów regionalnych, współpracujących dystrybutorów oraz zespół profesjonalnych doradców handlowych.
Balex Metal Sp. z o.o., the largest construction materials manufacturers in Poland, produces modern
THERMANO thermal insulation made of polyisocyanurate (PIR) foam, widely applied in housing and also for
industrial, commercial and rural buildings. The THERMANO thermal insulation has the best energy efficiency
among the thermal insulation solutions available on the market. THERMANO has top thermal insulation
parameters, which allow to achieve the required thermal resistance with use of a relatively thinnest thermal
insulation layer. THERMANO is also durable—it maintains its parameters throughout its whole life and is also
resistant to moisture and any fungi or mildew.
The Company has modern 14,000 sq. meter manufacturing and warehousing premises and high technology
production line designed for manufacturing thermal insulation boards.
The Balex Metal Group has been a supplier of top quality construction materials in the form of complementary
and optimal system solutions for residential, industrial and rural constructions for over twenty years. So far the
Balex Metal Group has successfully entered thirteen national markets and is trusted by over twenty thousand
of local and global brands.
Our advanced engineering design and modern technology solutions allow us to create products fully tailored to
the needs of each Owner. The consultancy and sales services are offered through our own regional branches
network, collaborating distributors and a team of professional sales consultants.

INWESTORZY I PARTNERZY ŁSSE O SOBIE
LODZ SEZ'S INVESTORS AND BUSINESS PARTNERS ABOUT THEMSELVES

INFOSYS BPO POLAND SP. Z O.O.

Worldwide, INTERPRINT has seven locations with own production facilities, sales and service departments, four
sales offices plus additionally one sales and service office in Italy. Furthermore, Interprint is represented on all
continents by sales agencies. Interprint's world headquarters are situated in Arnsberg, where the company was
founded in 1969.
Interprint Polska Sp. z o.o. was established in Ozorków near Lodz in 1998 and has substantially supported the
economic development of the region. Currently, there are about 130 employees working with a total of three
printing machines, of which one press prints up to a width of 2730mm. Moreover, there are two varnishing plants
for finish foil production.
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Działalność / Business: produkcja oraz dystrybucja urządzeń branży grzewczej, wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej / ventilation, air - conditioning, heating
ul. Lotnicza 21f, 99-100 Łęczyca, T: +48 24 721 91 85, +48 24 721 91 91, www.kampmann.pl, info@kampmann.pl

Produkcja: Bogactwo wariantów o najwyższej jakości
Klienci firmy Kampmann otrzymują wysokiej jakości markowe produkty spełniające normy DIN. Są one wytwarzane w Lingen (Ems), Gräfenhainichen oraz w Łęczycy w Polsce
• przez doskonale wyszkolony personel,
• za pomocą nowoczesnego parku maszynowego,
• przy użyciu wysokogatunkowych, trwałych materiałów.
W produkcji seryjnej zbieramy punkty za wyjątkowo szeroką ofertę wariantów, a w sektorze projektowym za
spełniające wysokie wymagania techniczne i estetyczne oraz wykonane na miarę rozwiązania. Nowe i ulepszone produkty z naszego Centrum Badań i Rozwoju są najkrótszą drogą realizowane w naszych trzech zakładach. Nasz system zarządzania jakością od 1996 r. w pełni spełnia wymagania certyfikatu TÜV zgodnie z normą
DIN EN ISO 9001.
Production: Rich variety with the highest quality
Kampmann’s Clients receive high quality products that meet DIN standards. They are produced in Lingen
(Ems), Gräfenhainichen and Łęczyca, Poland
• by highly qualified employees,
• with the assistance of modern machine park,
• with the use of fine and stable materials.
In our multiple production, we are prized for a wide offer and in design for made to measure solutions that meet
technical and aesthetic criteria. New and improved products from our R&D Centre are prepared in short time in
three plants. From 1996, our quality management system fully meets requierements of TÜV certificate according
to DIN EN ISO 9001 standard.

MDH SP. Z O.O.

Działalność / Business: sprzęt medyczny / medical equipment
ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, T: +48 42 674 83 84, www.mdh.pl, marketing@mdh.pl

Firma MDH Sp. z o.o. już od 15 lat proponuje rozwiązania medyczne w zakresie ortopedii i rehabilitacji. Inspirują nas Pacjenci i ich potrzeby. W naszej misji zawiera się jakość, design i nowoczesność naszych produktów.
Jesteśmy dumni, że możemy pomagać osobom z dysfunkcjami narządów ruchu.
Każdego dnia podnosimy jakość życia osób potrzebujących - to przynosi nam ogromną satysfakcję. Dbamy także
o interesy naszych Klientów – profesjonalizm w każdej dziedzinie to kluczowy wyznacznik naszych działań. Zadowolenie naszych Klientów to nasz priorytet.
Staniemy się niekwestionowanym liderem w zakresie największego udziału w portfelu zakupów towarów i usług
przez dealerów w Polsce oraz innowacyjnym twórcą i wiodącym dostawcą wartości w zakresie nieinwazyjnych
rozwiązań ortotyczno-rehabilitacyjnych w Europie centralnej, wschodniej i południowo-wschodniej a przez to
istotnym uczestnikiem tego rynku w Europie.
For 15 years MDH company has offered innovative medical solutions for othopaedics and rehabilitation. We are
inspired by our patients and their needs. Our mission is quality, design and novelty of offered products. We are
proud that we can provide help to people suffering from dysfunctions of the locomotive apparatus. Every day
we improve quality of life of people with special needs – it gives us satisfaction. We care about our customers’ professionalism is the key factor in every segment of our activities. We are at your disposal in terms of complete
business and consulting services. Satisfaction of our clients is our priority.
MDH Ltd is becoming a leader with the largest share in portfolio of goods and services purchased by medical
retailers in Poland. It is also an innovative supplier of noninvasive orthotic products and rehabilitation aids in
Central and Eastern Europe.

MABION S.A.

Działalność / Business: firma biotechnologiczna / biotech company
ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź, T: +48 42 29 08 210, www.mabion.eu, info@mabion.eu

Jesteśmy czołową, polską firmą biotechnologiczną, która została utworzona w celu opracowania technologii
wytwarzania leków biotechnologicznych (opartych na terapeutycznych przeciwciałach monoklonalnych) i wprowadzenia ich na rynek.
Technologia, którą samodzielnie rozwijamy w Mabionie, to technologia high-tech na najwyższym, światowym
poziomie. Umożliwia ona produkcję leków celowanych, które działają wybiórczo na przyczynę choroby, np.
komórki nowotworowe, zapewniając tym samym lepszą skuteczność i mniejszą toksyczność terapii.
W przeciągu kilku lat zdobyliśmy kompetencję wytwarzania dowolnych leków biotechnologicznych od fazy
projektowania, poprzez wybór platformy i technologii wytwarzania, aż do wyprodukowania gotowego leku.
Obecnie w swoich laboratoriach w Łodzi prowadzimy prace badawczo-rozwojowe nad kilkoma lekami biotechnologicznymi, stosowanymi w leczeniu nowotworów oraz chorób autoimmunologicznych.
We are the leading, Polish biotechnology company that was founded in order to develop technology of
biotechnological medicines production (which are based on the therapeutic monoclonal antibodies) and launch
them on the market.
The technology, which has independently been developed in Mabion meets the highest world standards.

MECALIT POLSKA SP. Z O.O.

Działalność / Business: części do AGD / parts for household equipment
ul. Dąbrowskiego 115, 93-208 Łódź, T: +48 42 2542 500, F: +48 42 2542 501, www.mecalit.com,
mecalit.polska@mecalit.com

Jesteśmy uznanym producentem części z tworzyw sztucznych do sprzętu AGD (pralki, zmywarki, lodówki itp.)
a z naszych produktów korzystają liderzy branży zarówno w Polsce jak i za granicą. Polski zakład produkcyjny
otworzyliśmy w 2005 roku i od tego czasu nieprzerwanie rozwijamy wachlarz produkowanych wyrobów. Nasz
park maszynowy pozwala na kompleksową realizację nawet skomplikowanych zamówień, posiadamy własne
biuro projektowe oraz dział kontroli jakości wyposażony w nowoczesny sprzęt pomiarowy.
W 2012 roku wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania obejmujący jakość (ISO 9001), środowisko (ISO
14001) oraz bezpieczeństwo i higienę pracy (PN N 18 001),
We are acknowledged producer of plastic components for household appliances and the quality of our products
has been recognized by industry leaders both in Poland and abroad. Our production facility in Poland was
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It enables production of targeted medicines that act selectively on cause of disease for example cancer cells,
providing better efficiency and lower toxicity of the therapy.
Over last few years we have gained experience in manufacturing any biotech medicines starting from the design
phase, through the choice of platform and manufacturing technology, to producing final medicine. Currently in
our laboratories in Lodz we conduct research and development of biotech medicines, used in the treatment of
cancer and autoimmune.

32

opened in 2005 and ever since we have been developing wide range of products. We have production lines that
allow us to deliver even complicated orders. We have internal R&D office and our quality assurance department
possess modern measuring equipment.
In 2012 we implemented Integrated Management System covering quality (ISO 9001), environment (ISO 14001)
and OHS (PN N 18 001).

Działalność / Business: produkcja regałów magazynowych / warehouse racks production
ul. Opoczyńska 16, 96-200 Rawa Mazowiecka, T: + 48 46 813 10 10, www.mgltechnika.pl, mgl@mgltechnika.pl

MESSER POLSKA SP. Z O.O.

Działalność / Business: gazy techniczne / industrial gases
ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów, T: +48 32 77 26 000, www.messer.pl, messer@messer.pl

Marka Messer jest od ponad 100 lat synonimem fachowej wiedzy w zakresie gazów technicznych. Messer
Group produkuje i dostarcza gazy skroplone i sprężone, takie jak: tlen, azot, argon, dwutlenek węgla, wodór,
hel, osłonowe gazy spawalnicze, gazy specjalne i medyczne, a także mieszaniny gazowe tworzone na specjalne
zamówienie odbiorcy. Klienci firmy Messer korzystają z zastosowania technologii stworzonych przez naszych
specjalistów w każdej gałęzi przemysłu oraz branżach odpowiedzialnych za poprawę jakości życia. Nasze
produkty dostarczamy do branży stalowej i metalowej, chemicznej, spożywczej i farmaceutycznej, przemysłu
samochodowego i elektronicznego, sektora medycznego, badawczego oraz technologii ochrony środowiska.
The Messer brand has been associated with expertise in industrial gases for more than 100 years. Messer
Group manufactures and supplies liquefied and compressed gases such as oxygen, nitrogen, argon, carbon
dioxide, hydrogen, helium, shielding welding gases, specialty gases, gases for medicinal use and a wide variety
of gas mixtures, tailored to individual requirements of our clients. Our customers benefit from the application
technology know-how of Messer’s professionals in every industry, also from these ones which improve the
quality of our life. These include steel and metals industries, chemical, food, pharmaceutical, automobile and
electronic industries, medicine, research and environmental technology.

MGL Sp. z o.o. jest polską spółką działającą w obszarze szeroko rozumianej techniki magazynowej.
Naszą podstawową działalnością jest produkcja regałów magazynowych dla rozwijających się dynamicznie
centrów logistycznych, a także regałów magazynowo – sklepowych o podwyższonych walorach estetycznych,
które są masowo wykorzystywane przez wielkie sieci handlowe.
Dzięki wysokowydajnej, jednej z największych w Polsce, wyspecjalizowanej linii do malowania proszkowego,
gwarantujemy estetykę, odporność i trwałość powłok lakierniczych.
Obecnie zatrudniamy ponad 100 pracowników, którzy tworzą innowacyjne produkty i rozwiązania magazynowe.
We are a Polish production company in widely understood store - warehouse techniques.
Our basic production is focused on warehouse racks for the dynamically developing logistics centres and
storage racks with more attractive design intended for large rential chains.
Highly effective dedicated powder coating line guarantees attractive design, resistance and durability of the
paint coats.
Presently, we have more than 100 employees, who create innovative products and store house solutions.

MODI SP. Z O.O.

Działalność / Business: opakowania / packaging
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ul. Langiewicza 48, 95-050 Konstantynów Łódzki, T: +48 42 239 03 40, www.modicup.com, modi@modicup.com

MEYER TOOL POLAND SP. Z O.O.

Działalność / Business: produkcja dla przemysłu lotniczego / production for aerospace industry
ul. Inwestorska 7, 62-800 Kalisz, T: 48 62 75 25 101, F: 48 62 75 25 102, www.meyertool.pl, contact@meyertool.pl

Meyer Tool Poland jest oddziałem amerykańskiej firmy produkcyjnej Meyer Tool, Inc. z główną siedzibą w Cincinnati, Ohio. Firma istnieje od 1951 r. i prowadzi działalność produkcyjną dla przemysłu lotniczego; w Polsce
działamy od 2006 roku.
Meyer Tool to innowacyjny, zaawansowany technologicznie dostawca części do silników lotniczych oraz turbin
gazowych. Produkuje komponenty dla gorącej sekcji silnika, od komory spalania po turbinę, mające zastosowanie zarówno w branży lotniczej, jak i przemysłowej.
Firma na potrzeby swoich klientów opracowuje procesy technologiczne oraz buduje urządzenia i wyposażenie
służące do produkcji elementów silnika. Meyer Tool oferuje procesy specjalne i kontrolne wykorzystywane
w produkcji elementów silników lotniczych oraz turbin gazowych.
Meyer Tool Poland is a division of the American production company Meyer Tool, Inc. headquartered in
Cincinnati, Ohio. The company exists since 1951 and it manufactures components for the aerospace industry.
In Poland we have been operating since 2006.
Meyer Tool is an innovative high-tech supplier of parts for aircraft engines as well as gas turbines. It manufactures hot
section components from the combustor to the turbine, which find its use in both Aerospace and Industrial sectors.
The Company - on its Clients’ demand - develops technological processes and constructs machines and
equipment for the production of engine parts. Meyer Tool offers specialized processes used in the production
of aircraft engine components and gas turbines.

Modi Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem wysokiej jakości opakowań jednorazowych z tworzyw sztucznych i papieru. Od momentu powstania w 1999 roku staliśmy się jedną z najbardziej cenionych marek w Europie.
Nasze produkty łączą w sobie funkcjonalność, wygodę i nie są szkodliwe dla środowiska naturalnego. W naszej
ofercie znajdą Państwo szeroki asortyment różnej wielkości kubków i pojemników styropianowych oraz wieczek.
Kubki papierowe są rozpoznawane na terenie Europy zarówno ze względu na ich jakość jak i bogatą gamę
wzorów standardowych oraz szybką realizację nadruków personalizowanych.
Zapewniamy Państwu profesjonalną obsługę i indywidualne podejście do każdego zamówienia. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom klientów oferujemy wykonanie nadruków według zaproponowanego przez Państwa
wzoru oraz pakowanie zgodnie z Państwa oczekiwaniami.
Współpraca z nami to gwarancja najlepszych produktów i perfekcyjnej obsługi klienta.
Modi Sp. z o.o. is a manufacturer and distributor of high-quality disposable plastic and paper packaging. Since
the establishment of the company in 1999 we have become one of the most valued brands in Europe.
Our products combine functionality and comfort; they are not harmful to the natural environment. In our offer,
you can find a wide range of all-size polystyrene foam cups and containers with lids.
Our paper cups are recognized in Europe owing to their quality, wide range of standard designs and our ability
to complete personalized printing orders quickly.
We ensure professional service and an individual approach to each order. Striving to meet the expectations of
our clients, we offer printing of designs proposed by you and packing services according to your expectations.
Cooperation with us is a guarantee of the best products and perfect client service.
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Działalność / Business: produkcja i sprzedaż płytek ceramicznych / production and sale of ceramic tiles
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CERAMIKA PARADYŻ SP. Z O.O.:
ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, T: +48 44 736 41 00, www.paradyz.com, info@paradyz.com.pl
PARADYŻ SP. Z O.O.:
ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, T: +48 44 736 45 01, www.paradyz.com, info@paradyz.com.pl

Grupa Paradyż, w skład której wchodzą spółki Ceramika Paradyż Sp. z o.o. i Paradyż Sp. z o.o., to wiodący
polski producent płytek ceramicznych. Od ponad 23 lat tworzy produkty, które zyskują uznanie klientów w 40
krajach świata. Obecny potencjał rynkowy firmy to 5 zakładów produkcyjnych wyposażonych w nowoczesny
i zaawansowany park maszynowy, 1700 pracowników oraz trzy marki w portfolio: Kwadro Ceramika, Paradyż
oraz My Way Paradyż Group. Systematyczne inwestycje w najnowocześniejsze technologie, doskonała jakość
wyrobów, oryginalne wzornictwo, szeroka oferta kompletnych kolekcji ścienno-podłogowych i elementów zdobniczych to podstawa rozwoju firmy. Uznanie klientów potwierdzają rosnące wyniki sprzedaży oraz liczne wyróżnienia przyznawane firmie w prestiżowych konkursach – m.in. tytuły „Lider Polskiego Biznesu 2012” i „Ambasador Polskiej Gospodarki 2012” czy nagroda „Wielka Perła Ceramiki UE 2012 z Diamentami”. Grupa Paradyż
to firma promująca dobry design oraz wysoką jakość polskich produktów, w kraju i na świecie.
The Paradyż Group, which includes Ceramika Paradyż Sp. z o.o. and Paradyż Sp. z o.o., is the leading Polish
manufacturer of ceramic tiles. For over 23 years it has created products which have earned the recognition
of clients in 40 countries. The present market potential of the company includes 5 factories equipped with
modern and advanced machines, 1,700 employees and three brands in the company's portfolio: Kwadro
Ceramika, Paradyż and My Way Paradyż Group. Regular investments in the latest technologies, the best quality
of products, original designs and a wide range of complete wall and floor collections and ornaments form the
basis for the development of the company. Recognition among clients is confirmed by growing sales levels
and many awards granted to the company in prestigious competitions, including the titles “Lider Polskiego
Biznesu 2012” and “Ambasador Polskiej Gospodarki 2012” and the award “Wielka Perła Ceramiki UE 2012
z Diamentami”. The Paradyż Group is a company which promotes good designs and high quality Polish
products, in Poland and all over the world.

PARTNER LOGISTIC SP. Z O.O
Działalność / Business: logistyka / logistics

Siedziba: ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa; Biuro Zarządu: ul. Piotrkowska 89, 90-423 Łódź, T: +48 42 632 87 11;
Oddział: ul. Gadki 2, 97-320 Wolbórz, T: +48 44 649 47 01; www.partnerlogistic.pl, biuro@partnerlogistic.pl

Jesteśmy operatorem logistycznym prowadzącym działalność w Centrum Logistycznym w Wolborzu na terenie
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej przy trasie Warszawa - Katowice.
Oferujemy kompleksową obsługę logistyczną dla szerokiego grona Klientów, zapewniając indywidualne rozwiązania o wysokim standardzie jakościowym.
W podstawowej palecie usług oferujemy: obsługę dostaw kontenerowych, krótko i długoterminowe magazynowanie towarów, kompletację i konfekcjonowanie towarów, opakowywanie i przepakowanie towarów,
metkowanie i etykietowanie towarów, produkcję zestawów promocyjnych i okolicznościowych, usługę Składu
Celnego, spedycję i dystrybucję krajową, inne usługi.
Posiadamy nowoczesną infrastrukturę oraz kompetentną kadrę pracowników, co pozwala elastycznie reagować
na potrzeby i zmiany rynkowe, a nowoczesne technologie zarządzania magazynem i przepływem danych
gwarantują jakościowo wysoki poziom naszych usług.
W 2009 r. wdrożyliśmy system bezpieczeństwa zdrowotnego żywności IFS Logistics Standard, który gwarantuje, że powierzony do obsługi logistycznej towar przechowywany jest w warunkach odpowiadających jego
właściwościom, a wszystkie operacje na towarze wykonywane są według wymagań polskiego i europejskiego
prawa żywnościowego.
W 2011 r. wdrożyliśmy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, innowacyjny projekt Elektronicznej Platformy B2B, która zapewnia elektroniczną wymianę danych i automatyzację realizowanych procesów.

We are a logistics operator and we conduct our activities in the Logistics Centre in Wolbórz within the area
of Lodz Special Economic Zone, located near the Warsaw-Katowice route. We offer comprehensive logistics
services for a wide range of clients, providing high-quality individual solutions.
Our basic services include: container delivery services, short- and long-term storage of goods, completing and
co-packing of goods, packing and re-packing of goods, labelling of goods, manufacture of promotion and special
sets, bonded warehouse services, freight and distribution in Poland, other services.
We have modern infrastructure and competent staff, which makes us able to react flexibly to market needs and
changes. Modern technologies of warehouse management and data flow guarantee the high quality of our services.
In 2009 we implemented the IFS Logistics Standard system concerning foodstuffs’ health safety, which
guarantees that goods entrusted to us for logistics services are stored in conditions appropriate for their
properties and that all operations on goods are performed according to the requirements of Polish and
European food law.
In 2011 we implemented an innovative project co-financed with EU funds, i.e. B2B Electronic Platform, which
ensures electronic data interchange and automation of performed processes.
Our activities are aimed at guaranteeing high quality and client satisfaction, which was confirmed with an
honorary award in the Operator Logistyczny 2011 research programme.

POLIGRAF MAREK WIĘCKOWSKI

Działalność / Business: drukarnia offsetowa / printing house
ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, T: +48 42 676 50 50, M: +48 501 502 216, www.poligraf.net.pl,
biuro@poligraf.net.pl

Drukarnia Poligraf istnieje od 1989 roku, oferując swoim klientom wysoką jakość obsługi i świadczonych usług
w zakresie druku offsetowego. Poligraf jest firmą rodzinną, co oznacza że przywiązuje ogromną wagę do
rozwoju firmy, wdrażając nowości w branży poligraficznej i stale modernizując park maszynowy, tak aby wychodzić naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów z branży reklamowej.
Największą wartością drukarni Poligraf jest przede wszystkim utrzymanie wizerunku marki profesjonalnej
i godnej zaufania. Oznacza to, że klienci mogą liczyć na indywidualne podejście do każdego projektu oraz
doradztwo w zakresie rozwiązań drukowanych materiałów.
To wszystko sprawia, że drukarnia Poligraf może się pochwalić grupą stałych, zadowolonych klientów.
Poligraf printing house, established in 1989, offers its customers high quality of client and offset printing service.
Poligraf is a family business, that is why it attaches great importance to the development of the company,
implementing innovations in the printing industry and constantly modernizing the machinery in order to meet
the growing expectations of clients in the advertising industry.
The greatest value of the Poligraf printing house is above all to maintain professional and trustworthy brand
image. This means that customers can count on an individual approach to each project and counseling
solutions to printing materials.
It all makes Poligraf printing house boasts a solid group of satisfied customers.
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Nasze działanie jest ukierunkowane na zapewnienie wysokiej jakości i satysfakcję Klientów czego dowodem jest
otrzymane wyróżnienie honorowe w programie badawczym Operator Logistyczny Roku 2011.
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POLYONE POLAND MANUFACTURING SP. Z O.O.
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Działalność / Business: tworzywa sztuczne / polymer materials

ul. Wschodnia 6, 99-300 Kutno, T:+48 24 357 47 00, www.polyone.com, kutno.recepcja@polyone.com

PolyOne Corporation (NYSE: POL) jest światowym liderem posiadającym wszechstronną ofertę wyspecjalizowanych materiałów polimerowych, usług dostosowanych do potrzeb klienta i kompleksowych rozwiązań. Mamy:
• ponad 10 000 klientów na świecie,
• ponad 35 000 rozwiązań dotyczących polimerów,
• ponad 80 zakładów produkcyjnych i dystrybucyjnych,
• działalność w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie, Azji i Afryce,
• siedziba korporacji mieści się w północno-wschodniej części stanu Ohio w Stanach Zjednoczonych,
• w 2012 roku roczne przychody wyniosły 3 mld dolarów.
Rozumiemy, że w dzisiejszej konkurencyjnej i rozwijającej się z prędkością światła gospodarce światowej wasz
sukces zależy od tego, czy jako pierwsi wprowadzicie na rynek innowacyjne, tworzące wartość dodaną materiały i usługi. Dlatego produkujemy wiele materiałów, aby sprostać wymaganiom związanym z zastosowaniami
i potrzebami biznesowymi zakładów przetwórczych. Więcej informacji o naszych usługach i rozwiązaniach
znajdziecie na stronie www.polyone.com.
PolyOne Corporation (NYSE: POL) is a world leader with a wide-ranging offer, including specialized polymer
materials, services adapted to client needs and comprehensive solutions. We have:
• over 10,000 clients all over the world,
• over 35,000 solutions pertaining to polymers,
• over 80 factories and distribution centres,
• activities in North America, South America, Europe, Asia and Africa,
• the headquarters of the corporation are located in the north-eastern part of Ohio in the USA,
• in 2012 our annual revenue was 3 billion dollars.
We understand that in today's competitive economy, which develops at the speed of light, your success depends
on whether you are the first in introducing innovative materials and services in the market, ones which also
have added value. Therefore, we manufacture many materials to meet requirements related to the purposes
and business needs of processing factories. You can find more information on our services and solutions at
www.polyone.com.

POPRAWA PRODUCENT OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH
Działalność / Business: opakowania / packaging

ul. Rycerska 4, Rojów, 63-500 Ostrzeszów, T: +48 62 731 61 86, www.poprawa.pl

POPRAWA Producent Opakowań Tekturowych to Polska firma rodzinna. Z powodzeniem działamy w branży
opakowaniowej od 1990 roku. Zajmujemy się kompleksową produkcją opakowań z tektury falistej wielowarstwowej. Kilkanaście lat pracy i doświadczenia pozwoliło nam osiągnąć znaczący udział w segmencie
opakowań XXL oraz opakowań małych i średnich z możliwością zadruku w 4 kolorach. Oprócz opakowań
tekturowych specjalizujemy się również od kilku lat w produkcji palet tekturowych coraz bardziej popularnych
w świecie nowoczesnej logistyki i ekologicznej dystrybucji.
W dbałości o jakość świadczonych usług i produktów, już od 2003 roku, działamy w oparciu o wdrożony system

POPRAWA Producent Opakowań Tekturowych is a Polish family company. We have been successfully
operating in the packaging industry since 1990. We deal with all issues related to the production of packaging
of multilayer corrugated cardboard. More than a dozen years of practice and experience have enabled us to
take a significant share of the market in the XXL packaging segment, as well as in the segment of small- and
medium-sized packaging with an option of 4-colour printing. Apart from cardboard packaging, we have also
specialized, for several years, in the production of cardboard pallets, which are becoming more and more
popular in the world of modern logistics and ecological distribution.
Being concerned about the quality of provided services and products, we have been operating based on the
implemented quality management system according to ISO 9001 since 2003. We have modern laboratory
equipment, which provides us with the possibility of carrying out many tests. As a consequence, we are able to
ensure the proper quality of end products.
Our partners include companies with Polish capital as well as large international concerns.

PRESS - GLAS S.A.

Działalność / Business: producent szyb zespolonych / producer of insulating glass units
ul. Kopalniana 9, 42-262 Poczesna, T:+48 34 327 50 69, +48 34 327 58 01, www.pressglass.eu,
nowawies@pressglass.eu

Budujemy nowoczesną i dynamiczną firmę o zasięgu globalnym, która przyczynia się do rozwoju swoich Partnerów Biznesowych. Naszą działalność rozpoczęliśmy w 1991 roku. W ciągu pierwszych 10 lat, produkując
w zakładzie w Nowej Wsi k. Częstochowy, staliśmy się największym polskim producentem szyb zespolonych
dla producentów stolarki okiennej i drzwiowej.
W roku 2001 rozpoczęliśmy sprzedaż eksportową, budowę nowych zakładów produkcyjnych oraz rozszerzanie
asortymentu dla firm montujących przeszklenia fasadowe i szklane konstrukcje wewnętrzne oraz producentów
paneli solarnych i fotowoltaicznych.
Posiadamy cztery nowoczesne zakłady produkcyjne o powierzchni 64 tys. m2, zlokalizowane w Polsce.
Nasze wyroby dostarczamy do 300 Odbiorców w 16 krajach europejskich.
Jesteśmy firmą niezależną finansowo i organizacyjnie, dzięki czemu oferujemy produkty wszystkich największych dostawców. Cała oferta produktowa spełnia wymagania oznakowania CE, a wszystkie zakłady objęte są
systemem zarządzania produkcją ISO 9001 oraz zarządzania środowiskowego ISO 14001.
We are building a modern, dynamic and globally active company, that contributes to the development of our
Business Partners. Our company started its operation in 1991 in Poland. Within the next ten years, producing
in one - still developing factory, we established our position as the leading Polish producer of insulating glass
units for window and doors producers.
In 2001 we embarked on export sales and started building new production plants. We also expanded our offer
to new market segments, facades, interior glass constructions as well as solar and photovoltaic panels. Today
we can boast a turnover of EUR 130,000,000 in 2012.
We have four modern production plants located in Poland, with a total manufacuring area of 64,000 m2 .
Our products are exported to over 300 loyal Customers in 16 European countries.
We are an independent company and therefore, we offer products from all of the greatest suppliers.
The entire offer meets the requirements of CE marking. All our plants operate under the production management
system ISO 9001 and environmental management system ISO 14001.
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zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem laboratoryjnym, który
gwarantuje wykonanie wielu badań, przez co zapewniamy właściwą jakość produktu finalnego.
Naszymi partnerami we współpracy są zarówno firmy z polskim kapitałem, jak i duże koncerny międzynarodowe.
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Działalność / Business: kosmetyczna / cosmetics
Fabryka Kosmetyków Pielęgnacyjnych: ul. 11 Listopada 103A, 95-070 Aleksandrów Łódzki, T: +48 42 270 6100,
www.pg.pl
Fabryka Kosmetyków do Pielęgnacji Skóry (m.in. marki Olay) w Aleksandrowie Łódzkim jest największą tego
typu inwestycją P&G w Europie. Wartość przedsięwzięcia wynosi kilkadziesiąt milionów USD. Powierzchnia
zabudowań fabryki kosmetyków to 15 000 m2, a całość zagospodarowanego przez inwestora terenu to około
80000 m2. Zakład produkuje kosmetyki przeznaczone na rynki Europy Zachodniej i Wschodniej, Bliskiego
Wschodu oraz Afryki. Z linii produkcyjnych, przystosowanych do wytwarzania ponad 100 rodzajów kremów do
twarzy, żeli i toników pielęgnacyjnych, dziennie zjeżdża kilkadziesiąt ton kosmetyków.
Procter & Gamble jest światowym liderem w produkcji dóbr konsumpcyjnych od ponad 175 lat. Swoje produkty
oferuje w ponad 180 krajach. Koncern zajmuje się produkcją i sprzedażą artykułów branży FMCG, czyli m.in.
kosmetyków, środków czystości. Do P&G należą marki takie jak: Olay, Gillette, Vizir, Head & Shoulders, Blenda-Med, Pantene, Always, Pampers, Oral-B, Fairy, Lenor, Venus, Ariel, Old Spice.
The factory of skin care cosmetics (by Olay, among other brands) in Aleksandrow Łodzki is P&G's largest
investment of this type in Europe. The value of the undertaking is several dozen million USD. The surface area
of the factory buildings is 15,000 m2 and the whole area developed by the investor is about 80,000 m2. The
factory manufactures cosmetics for the markets of Western and Eastern Europe, the Middle East and Africa.
Each day several dozen tonnes of cosmetics come out of assembly lines, which are adapted to manufacture
over 100 types of facial creams, gels and tonics.
Procter & Gamble has been a world leader in the production of consumer goods for over 175 years. It offers
its products in over 180 countries. The concern produces and sells FMCG goods, i.e. cosmetics and cleaning
agents. P&G owns the following brands: Olay, Gillette, Vizir, Head & Shoulders, Blend-a-Med, Pantene, Always,
Pampers, Oral-B, Fairy, Lenor, Venus, Ariel, Old Spice.
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QUICK-MIX. SP. Z O.O

Działalność / Business: materiały budowlane / construction materials
ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin, T: +48 71 392 72 20, F: +48 71 392 72 23, www.quick-mix.pl, info@quick-mix.pl

Firma quick-mix Sp z o.o. jest obecna na polskim rynku od 1997 roku i jest częścią międzynarodowego holdingu
Sievert AG. Marka quick-mix to ponad 50-letnie doświadczenie w produkcji materiałów budowlanych, dające
pewność co do proponowanych rozwiązań. Firma quick-mix jest również właścicielem marki Tubag – jedynej na
polskim rynku grupy produktów z oryginalnym trasem Tubag. Najwyższe standardy produkcji potwierdza wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą DIN EN ISO 9001.
W Polsce quick-mix posiada dwa nowoczesne zakłady produkcyjne: w Strzelinie i Rawie Mazowieckiej.
Sprzedaż produktów odbywa się poprzez sieć autoryzowanych dystrybutorów i partnerów handlowych. Stała
obecność na budowach, ciągłe prace badawczo-rozwojowe oraz uważne śledzenie rynku pozwalają firmie
quick-mix oferować produkty najwyższej jakości oraz innowacyjne rozwiązania systemowe.
quick-mix Sp. z o.o specjalizuje się w produkcji i sprzedaży:
• zapraw do klinkieru,
• systemów ociepleń,
• tynków maszynowych,
• systemów hydroizolacji,
• klejów i spoin do płytek,
• produktów do renowacji obiektów zabytkowych marki TUBAG,
• zapraw do układania kostki brukowej i kamienia naturalnego GaLaBau.

S. I A. PIETRUCHA SP. Z O.O.

Działalność / Business: wyroby dla budownictwa / construction materials
ul. Szkolna 29, 95-054 Ksawerów, T: +48 42 212 84 84, www.grodzice.com, ksawerow@pietrucha.pl
Jesteśmy zakładem wytwarzającym wyroby dla budownictwa z tworzyw sztucznych. Od kilku lat produkujemy grodzicę z PCV – nowość na rynku europejskim jak i na skalę światową. Szeroki asortyment oferowanych produktów gwarantuje ugruntowaną pozycję na polskim i światowym rynku inżynierii lądowej i wodnej.
Skuteczność proponowanych rozwiązań jest poparta licznymi realizacjami nie tylko w Europie ale i na całym
świecie. Doświadczenie, które przez lata zdobywaliśmy pozwala nam oferować produkty najwyższej jakości
oraz wprowadzać na rynek nowe, innowacyjne rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom naszych
klientów W naszych, zaawansowanych technologicznie zakładach produkcyjnych wytwarzane są różnorakie
profile konstrukcyjne z tworzyw termoplastycznych i materiałów geosyntetycznych.
Siedziba firmy S. i A. Pietrucha Sp. z o. o. znajduje się w Ksawerowie .
We manufacture plastic products for the construction industry. For several years we have been producing
PVC sheet pile, which is an innovation in the European market, as well as all over the world. Our wide range of
offered products guarantees an established position in the Polish and world markets of civil engineering. The
efficiency of our proposed solutions is proved with many completed projects, not only in Europe but also all
over the world. The experience we have gathered over the years enables us to offer the highest-quality products
and to introduce new innovative solutions to the market, ones which meet the expectations of our clients. Our
technologically advanced factories produce various construction profiles of thermoplastics and geosynthetics.
The registered office of S. i A. Pietrucha Sp. z o. o. is located in Ksawerów.
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PROCTER & GAMBLE OPERATIONS POLSKA SP. Z O.O.

quick-mix Sp. z o.o. has been present in the Polish market since 1997. It is a part of the Sievert AG international
holding. The quick-mix brand means over 50 years of experience in the manufacturing of construction materials,
which ensures trust in the offered solutions. quick-mix is also the owner of the Tubag brand, the only group of
products with the original Tubag trass in the Polish market. The highest standards of manufacturing have been
confirmed with the implemented Quality Management System according to DIN EN ISO 9001.
In Poland, quick-mix has two modern factories, in Strzelin and Rawa Mazowiecka. Our products are sold
through a network of authorised distributors and trade partners. Our constant presence at construction sites,
continuous research and development works, as well as careful observation of the market enable quick-mix to
offer the highest-quality products and innovative system solutions.
quick-mix Sp. z o.o. specializes in the manufacture and sales of:
• mortar for clinker bricks,
• thermal insulation systems,
• spray-applied plasters,
• hydro-insulation systems
• glues and grouts for tiles,
• TUBAG-branded products for the renovation of historic constructions,
• mortars for sett stones and GaLaBau natural stone.
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SANDOZ POLSKA SP. Z O.O
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ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa, T: +48 22 209 7000, F: +48 22 209 7001, biuro.pl@sandoz.com
LEK S.A.: ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, T: +48 42 295 7100, F: +48 42 295 7187, www.sandoz.pl
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W Polsce Sandoz, który wchodzi w skład Grupy Novartis, posiada nowoczesną fabrykę leków generycznych
w Strykowie, Centrum Dystrybucyjno-Logistyczne w Warszawie oraz Centrum Produkcyjno-Logistyczne w Pruszkowie. Fabryka w Strykowie jest jednym z najnowocześniejszych zakładów farmaceutycznych w Europie. Na
terenie zakładu znajdują się m.in. laboratoria mikrobiologiczne i chemiczne oraz magazyny. Produkowane
w Polsce leki są sprzedawane na rynkach Unii Europejskiej oraz innych państw świata, a oferowanych jest ponad
140 substancji czynnych w ponad 450 produktach leczniczych.
Sandoz Poland is part of the Novartis Group, has a modern factory in Stryków, a distribution and logistics center
in Warsaw and a production and logistics center in Pruszków. The plant in Stryków is one of the most modern
pharmaceutical plants in Europe. The site includes, among others, microbiological and chemical laboratories and
warehouses. The drugs manufactured in Poland are sold in various markets throughout the European Union and
in other countries of the world. Sandoz Poland offers over 140 active ingredients and more than 450 products.

SANITEC KOŁO SP. Z O.O

Działalność / Business: wyposażenie łazienek / bathroom equipment
ul Toruńska 154, 62-600 Koło, T:+48 63 26 18 400, F: +48 63 26 18 600, www.kolo.com.pl, info@kolo.com.pl

Sanitec Koło Sp. z o.o. jest jedną z największych w Polsce firm w branży wyposażenia łazienek. W 1993 r. przyłączyła się do międzynarodowej Grupy Sanitec, największego w Europie producenta ceramiki łazienkowej.
Sanitec Koło ma zakłady produkujące ceramikę w Kole i Włocławku oraz zakład produkujący wyroby akrylowe
i kabiny prysznicowe w Ozorkowie w ŁSSE. Firma zatrudnia blisko 1500 osób w tym ok. 130 osób w ŁSSE.
Sanitec Koło jest producentem i dystrybutorem ceramiki łazienkowej, wanien, brodzików akrylowych, kabin prysznicowych oraz mebli łazienkowych sprzedawanych pod markami KOŁO i KERAMAG. Oferowane wyroby charakteryzuje nowoczesne wzornictwo oraz najwyższa jakość. Spełniają europejskie standardy jakości, mają certyfikaty
B i CE i są produkowane zgodnie z systemami zarządzania jakością (ISO 9001) i środowiskowego (ISO 14001).
Dodatkowo zakład w Ozorkowie posiada certyfikat bezpieczeństwa pracy zgodny z normą OHSAS 18000.
Firma ma m.in. tytuły Firmy Przyjaznej Środowisku 2009, laureata Europejskiej Nagrody Ekologicznej w 2011,
a produkty co roku zdobywają nagrody „Wybór Roku” miesięcznika branżowego „Łazienka”.
Sanitec Koło Sp. z o.o is one of the largest Polish companies in the bathroom equipment industry. In 1993,
it joined the international Sanitec Group, the largest European producer of bathroom ceramics. Sanitec Koło
has its ceramics plants in Kolo, Wloclawek and acrylic product plant in Ozorkow belonging to Lodz Special
Economic Zone. The company employs almost 1500 people of which 130 in Lodz Special Economic Zone.
Sanitec Koło is a producer and distributor of bathroom ceramics, acrylic tubs and shower-trays, bathtubs with
hydro-massage, shower cabins as well as bathroom furniture sold under the brands KOLO and KERAMAG.
The products offered are characterized by modern design and highest quality. They meet international quality
standards, have B and CE certificates and are produced according to the quality (ISO 9001) and environment
(ISO 14001) management systems. Additionally, Ozorkow plant was granted OHSAS 18000 – occupational health
and safety management system specification.
The Company was awarded, among others, the title of the “Polish Ecology Partner” granted by the National Ecology
Council in 2011 and its products are presented annually with “Choice of the Year” by industry magazine “Łazienka”.

SCHRANER POLSKA SP. Z O.O.

Działalność / Business: przemysł kuźniczy / forging industry
ul. Lotnicza 21 G; 99-100 Łęczyca, T/F: +48 24 721 02 27, M: +48 515 035 584, www.schraner.pl, info@schraner.pl

Przedsiębiorstwo SCHRANER POLSKA jest spółką córką międzynarodowego koncernu, odgrywającego przodującą rolę w szwajcarskim przemyśle kuźniczym – Schraner AG z siedzibą w kantonie Glarus.
Specjalizujemy się w produkcji stalowych odkuwek kształtowanych metodą kucia matrycowego. Posiadamy
najnowocześniejszy park maszynowy i jesteśmy jednym z niewielu zakładów w Europie centralnej i wschodniej
produkującym odkuwki matrycowe w tolerancjach klasy F oraz E zgodnie z PN-EN 10243-1.
Zapewniamy swoim klientom:
• szeroki zakres wyrobów kutych ze stali, metali szlachetnych oraz metali nieżelaznych,
• najwyższą precyzję i dokładność wykonania,
• minimalizację ilości dodatkowej obróbki mechanicznej,
• pomoc, doradztwo techniczne przy projektowaniu i wykonywaniu matryc,
• uwzględnienie nietypowych wymagań.
The company SCHRANER POLSKA is a subsidiary of an international corporation that plays a leading role in
the Swiss forging industry - Schraner AG located in the canton of Glarus. We specialize in the production of
steel forgings which are shaped by applying the die forging method. We have at our disposal a most modern
machine park and we are one of the few plants in Central and Eastern Europe which manufactures F and E
class tolerance die forgings in accordance with PN-EN 10243-1.
We guarantee our clients:
• a wide range of wrought steelproducts, noble metals and non-ferrous metals,
• the highest precision and accuracy in manufacturing components,
• reducing the number of additional treatments to a minimum,
• assistance and technical consultancy in the designing and die making,
• satisfying non-standard client requirements.

SENSILAB POLSKA SP. Z O.O. - S.K.A.
(dawniej: Zakłady Farmaceutyczne POLFA - ŁÓDŹ S.A.)
Działalność / Business: farmaceutyczna / pharmaceutical
ul. Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź, T: +48 42 654 00 70, F: +48 42 654 02 91, www.polfa-lodz.com.pl,
info@polfa-lodz.com.pl

Z dniem 03.06.2013 r. przekształcono Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
w spółkę komandytowo - akcyjną pod firmą SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Łodzi.
Spółka SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo – akcyjna należy
dzisiaj do czołówki polskich producentów preparatów farmaceutycznych. Asortyment tworzą następujące
główne grupy produktowe w segmencie OTC: preparaty wapniowe, leki przeciwbólowe, leki stosowane w zaburzeniach przewodu pokarmowego oraz leki antyseptyczne, a także preparaty antyseptyczne i dezynfekcyjne.
Rozbudowywany jest ponadto drugi segment produkcji – suplementy diety. Aktualnie posiadamy w ofercie
produkty w postaci tabletek, tabletek musujących, zawiesin, proszków musujących i płynów. Dzięki działaniom
ukierunkowanym na zapewnienie najwyższej jakości produkowanych leków oraz nakładom finansowym na ten
cel, przedsiębiorstwo posiada certyfikat GMP (Good Manufacturing Practice), zgodny z wymogami WHO i Unii
Europejskiej, wydany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Strategia spółki zakłada specjalizację
w produktach OTC oraz rozwój segmentu suplementów diety i leków generycznych.
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SONOCO POLAND PACKAGING SERVICES SP. Z O.O.
Działalność / Business: produkcja opakowań / manufacturer of packaging products
ul. Nowy Józefów 70, 94-406 Łódź, T: +48 42 272 75 00, F: +48 42 272 75 05
Tulipan Park, Smolice 1G, 95-010 Stryków, T: +48 42 230 27 00, F: +48 42 230 27 01
ul Graniczna 8, 54 - 530 Wrocław, T: +48 71 385 83 45, www.sonoco.com

ul. Holenderska 8, 99 – 300 Kutno, T: +48 24 357 46 06, F: +48 24 357 46 13, www.sirmax.com

ZMIENIAMY SPOSÓB, W JAKI ŚWIAT ROZUMIE PAKOWANIE
Firma Sonoco, założona w 1899 r., jest globalnym liderem w branży opakowań konsumpcyjnych i przemysłowych oraz w dostawie usług pakowania. Działa w 300 lokalizacjach rozmieszczonych w 35 krajach. Spółka
Sonoco jest notowana na giełdzie (NYSE).
17 500 pracowników Sonoco na całym świecie dostarcza swoje wyroby i usługi największym firmom z branży
FMCG. Dynamiczny rozwój firmy przyczynił się do powstania w 2004 roku Łódzkiego Centrum Pakującego, w 2006
roku drugiego zakładu oferującego usługi pakowania, zlokalizowanego w Strykowie, a w 2008 roku - we Wrocławiu.
Łódzkie Centrum Pakujące, współpracujące z P&G, zostało uznane jako wzorzec dla innych lokalizacji Sonoco ze
względu na elastyczność i efektywność, jakość dostarczanych usług i najlepsze wyniki w zakresie kreowania środowiska pracy wolnego od wypadków. Firma zyskała miano jednego z najlepszych pracodawców regionu łódzkiego.

Sirmax Polska Sp. z o.o. została utworzona w 2005 r. Centrala grupy Sirmax S.p.A znajduje się w Cittadelli,
w północnych Włoszech. Grupa Sirmax zajmuje 4 miejsce w Europie pod względem wielkości produkcji polimerów termoplastycznych.
Sirmax Polska wybudowała nowoczesny zakład, w którym produkowane są mieszanki polipropylenu z materiałem
mineralnym. Zakład docelowo produkować będzie 50 tys. ton granulatu rocznie (obecnie 30 tys. ton). Sirmax Polska
jest dostawcą uszlachetnionego granulatu plastikowego (homo i copolimerów) dla największych producentów
AGD (m.in. Indesit, Amica, Whirpool) oraz producentów motoryzacyjnych i meblarskich. Sirmax Polska około 40%
produkcji eksportuje. Duże doświadczenie firmy oraz własne laboratorium umożliwia przygotowywanie różnorodnych materiałów zgodnych z oczekiwaniami klientów a także pozwala monitorować jakość naszych produktów.
Od 2007 roku Spółka posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 oraz System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004.

CHANGING THE WAY THE WORLD SEES PACKAGING
Sonoco, founded in 1899, is a global manufacturer of consumer and industrial packaging products and provider
of packaging services with 300 operations in 35 countries. Sonoco company is traded on the stock exchange
(NYSE).
17 500 Sonoco employees worldwide provide products and services to the biggest companies in the FMCG
sector. Dynamic growth of the company contributed to opening in 2004 Lodz Packaging Centre, a second plant
offering packaging services located in Stryków in 2006 and in Wroclaw in 2008.
Lodz Packaging Centre, which cooperates with P&G, has been evaluated as a benchmark for other Sonoco
locations due to flexibility and effectiveness, quality of provided services and the best results in creating incident
free work environment. The company acquired the name of one of the best employers in the Lodz Region.

SIRMAX POLSKA SP. Z O.O.

Działalność / Business: produkcja granulatu plastikowego / production of plastic granules

Sirmax Polska Sp. z o.o. was estabilished in 2005.The headquarters of the Sirmax S.p.A. Group is located
in Cittadella, in northem Italy. The Sirmax Group is on the fourth place in Europe with regard to the size of
production of thermoplastic polymers.
Sirmax Polska built a modern plant, in which compunds of polypropylene with mineral material are produced.
The plants target is to produce 50 thousand tons of granules annually (currently it is 30 thousand tons). Sirmax
Polska is a supplier of procesed plastic granules (homo- and copolymers) for the biggest manufactures
of household appliances (among others Indesit, Amica, Whirpool) as well as automotive and furniture
manufactures. Sirmax Polska exports approximately 40% of its production. The company's extensive experience
and its own laboratory allow for the preparation of diverse materials consistent with customers expectations as
well as for the monitoring of our products quality.
Since 2007, the company has had the Quality Management System ISO 9001:2000 and Environment
Management System ISO 14001:2004 certificates.

SUPERDROB ZAKŁADY DROBIARSKO-MIĘSNE S.A.
Działalność / Business: produkcja spożywcza / food industry

ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew, T: +48 22 779 0 722, +48 22 779 0 600, F: +48 22 0 615, www.superdrob.pl,
sekretariat@superdrob.pl, export@superdrob.pl

SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A. jest nowoczesnym przedsiębiorstwem przetwórczym z siedzibą
i zakładem w Karczewie pod Warszawą oraz dwoma zakładami w Łodzi, przetwarzając 550 000 kurcząt i 20 000
indyków tygodniowo. Jesteśmy jakościowym, certyfikowanym dostawcą do sieci handlowych w Europie. Ok.
45 % produkcji eksportujemy do UE, UC i Chin. Zajmujemy się ubojem, rozbiorem, produkcją i sprzedażą
produktów z kurcząt i indyków, w tym tzw. Convenience Food, tj. wyrobów pieczonych i panierowanych.
Pracujemy w oparciu o zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), wymogi
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Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź Spółka Akcyjna (Joint Stock Company) with registered seat in Lodz
transformed into a company under a business name of SENSILAB Polska Limited Liability Company - Limited
Joint-Stock Partnership with registered seat in Lodz, on June 3rd, 2013.
SENSILAB Polska Limited Liability Company - Limited Joint-Stock Partnership are currently numbered among
the top manufacturers of Polish pharmaceutical preparations. The product range is composed by the following
main product groups of the OTC segment: calcium preparations, analgetic agents, medications used in
gastrointestinal tract disorders and antiseptic agents, as well as antiseptic and disinfectant preparations.
A second branch of manufacturing is being developed – dietary supplements. Currently, we offer a range
of tablets, effervescents tablets and powders, suspensions and liquids. Due to the activity and financial
investments aimed at providing products of the highest quality, the company acquired GMP certificate (Good
Manufacturing Practice) issued by the Chief Pharmaceutical Inspector and compliant with WHO and the
European Union's requirements. The strategy of the company assumes its specialization in OTC products and
development in the segments of dietary suplements and generic drugs.
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SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A. [The Poultry and Meat Company, Ltd.] is a modern company
with its main office and processing plant in Karczew and two other plants in Lodz, with c. 550 000 chickens
and 20 000 turkeys processed per week. We are a certified quality supplier to retailers in Europe and China
with 45% export production. We do slaughtering, deboning, cutting into portions, processing and selling our
products, incl. Convenience Food products: breaded, battered, fried and cooked.
We work in accordance with the principles of Good Manufacturing Practice (GMP), Good Hygiene Practice (GHP),
veterinary inspection, BRC-Global Standard, approved by Société Générale de Surveillance, HACCP and FAS
SuperPartner INTEGRA® for poultry breeding to make effective the vertical integration of our supply chains.
We have been regularly awarded prizes in the most prestigious meat industry competitions and we are
appreciated by our customers with long-term contacts.

TOPSIL GLOBAL SP. Z O.O. SP. K.

Działalność / Business: przetwórstwo silikonów i elastomerów termoplastycznych / processing of silicones and
elastomeres
ul. Armii Krajowej 49, 96-100 Skierniewice, T: +48 46 858 10 40, www.topsilglobal.com, topsil@topsilglobal.com

Topsil Global to firma rodzinna, istniejąca od 25 lat. Produkuje komponenty do wielu różnych urządzeń takich
marek, jak Philips, Bosch czy Nestle. Topsil Global oferuje, m.in.:
• wyroby produkowane w strefie wysokiej czystości (clean room) przeznaczone do szczególnie odpowiedzialnych
zadań w medycynie i elektronice,
• soczewki z silikonów optycznych do oświetlenia typu LED,
• komponenty do urządzeń gospodarstwa domowego,
• smoczki i inne wyroby silikonowe przeznaczone dla niemowląt i matek karmiących,
• uszczelnienia do okien, drzwi i konstrukcji,
• elementy elastyczne do zastosowań w wielu gałęziach przemysłu.
Naszym celem jest dostarczenie klientowi indywidualnego produktu najbardziej odpowiadającego jego
potrzebom. Dlatego chętnie bierzemy udział w przygotowaniu produkcji już na etapie projektowania.
Topsil Global is a family company which has existed for 25 years. It manufactures components for many and various
devices by well-known manufacturers, such as Philips, Bosch and Nestle. The offer of Topsil Global includes:
• products manufactured in a clean room for particularly important tasks in medicine and electronics,
• optic silicon lenses for LED lighting,
• components for household appliances,
• dummies and other silicone products for babies and nursing mothers,
• insulation for windows, doors and constructions,
• flexible elements to be used in many industries.
Our purpose is to provide our clients with unique products which are best suited to their needs. Therefore, we
are eager to participate in preparation for the manufacturing process as early as at the design stage.

CERAMIKA TUBĄDZIN II SP. Z O.O.

Działalność / Business: produkcja płytek ceramicznych / ceramic tile manufacture
Cedrowice Parcela 11, 95-035 Ozorków, T: +48 42 710 37 00, F: +48 42 710 37 99, www.tubadzin.pl,
tubadzin@tubadzin.pl

Grupa Tubądzin jest jednym z czołowych producentów płytek ceramicznych w Polsce. Od lat konsekwentnie
realizuje swoją politykę opartą na rozwoju i otwartości na zmiany rynkowe i potrzeby klienta. Produkcja odbywa
się w oparciu o najnowocześniejsze światowe technologie i standardy, nowoczesne i innowacyjne rozwiązania, oraz starannie dobranych dostawców najwyższej jakości surowców. Obecnie w skład Grupy Tubądzin
wchodzą dwa zakłady produkcyjne – w Ozorkowie i w Tubądzinie i Tubądzin Management Group (Centrum
Logistyczno-Dystrybucyjne) w Cedrowicach. Od początku istnienia Grupa Tubądzin konsekwentnie poszerza
swoją ofertę asortymentową, wciąż podnosi jakość wytwarzanych produktów i urozmaica ich wzornictwo.
Obecnie Grupa Tubądzin to cztery marki - TUBĄDZIN, DOMINO, ARTE i KORZILIUS, skierowane do różnych
grup klientów i ponad 150 kolekcji łazienkowych, kuchennych i podłogowych.
Grupa Tubądzin to jeden z największych w Polsce i najlepiej rozpoznawalnych producentów płytek ceramicznych, ale przede wszystkim stylistyczny doradca wszystkich tych, którzy pragną ciekawych i oryginalnych aranżacji. Grupa Tubądzin to laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień m.in. dwukrotnie Godła Promocyjnego
„Teraz Polska”, „Pereł Ceramiki UE” i „Łazienki – Wyboru Roku”.
Za wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości, Polski Klub Biznesu przyznał Grupie Tubądzin tytuł „Firmy Dwudziestolecia”. Prezes przedsiębiorstwa, Andrzej Wodzyński, uhonorowany został tytułem „Biznesmen Dwudziestolecia”.
Tubądzin Group is one of the leading ceramic tile manufacturers in Poland. For years it has consistently
followed its policy based on development and openness to market changes and clients' needs. Our products
are manufactured based on the latest world technologies and standards, modern and innovative solutions and
carefully selected suppliers of the highest-quality raw materials. At present the Tubądzin Group includes two
factories, in Ozorków and Tubądzin and the Tubądzin Management Group (Logistics and Distribution Centre) in
Cedrowice. From the very beginning the Tubądzin Group has been expanding its product offer, increasing the
quality of manufactured products and improving the variety of designs.
At present the Tubądzin Group offers four brands – TUBĄDZIN, DOMINO, ARTE and KORZILIUS, addressed at
various target groups of clients and over 150 bathroom, kitchen and floor collections.
The Tubądzin Group is one of the largest and best-recognized manufacturers of ceramic tiles in Poland, but
most of all it is a style consultant for all those who want to buy interesting and original décors. The Tubądzin
Group is the winner of many prestigious prizes and awards, including the “Teraz Polska” Promoting Emblem
(twice), “Perły Ceramiki UE” and “Łazienka – Wybór Roku”.
The Polish Business Club awarded the Tubądzin Group with the title “Firma Dwudziestolecia” for its contribution
to the development of Polish entrepreneurship. Andrzej Wodzyński, President of the Company, was honoured
with the title “Biznesmen Dwudziestolecia”.
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weterynaryjne, światowy standard BRC-Global Standard, poświadczony przez Société Générale de Surveillance,
HACCP oraz program FAS SuperPartner Integra® w zakresie hodowli, integrując łańcuchy dostaw.
Jesteśmy nagradzani w najbardziej prestiżowych konkursach branży i doceniani przez kontrahentów długoterminowymi umowami.
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VANDEMOORTELE POLSKA SP. Z O.O.

P.P.H.U. VERTEX GRZEGORZ GAJKOWSKI

ul. Tokarzewskiego 7-12, 91-842 Łódź. Tel:+48 42 617 10 70, www.vandemoortele.com,
telemarketingpl@vandemoortele.com

ul. Traugutta 48, 95-035 Ozorków, T: +48 42 718 20 43, M: +48 601 532 300, F: +48 42 712 56 57, www.vertex3d.pl,
vertex@vertex3d.pl

Vandemoortele, założona w 1899 roku, jest wiodącą europejską grupą spożywczą, która produkuje
i sprzedaje produkty wysokiej jakości. Vandemoortele skupia się na dwóch aktywnościach: produktach mrożonego pieczywa (produkty piekarnicze) oraz margaryny i oleje (tłuszcze). W zakresie produktów piekarniczych, Vandemoortele oferuje w Europie szeroką gamę mrożonego pieczywa, ciastek, słodkich przekąsek,
ciast oraz słonych przekąsek dla profesjonalnych użytkowników w kanałach sprzedażowych piekarni i usług
spożywczych jak również dla sieci handlowych, które doceniają jakość i wygodę w obsłudze produktów
Vandemoortele. W tłuszczach, Vandemoortele obsługuje europejskich użytkowników profesjonalnych, oferując
im szeroki wachlarz produktów, które łączą łatwość obróbki, smak i zapach oraz europejskich odbiorców
sieciowych z ich markami konsumenckimi i własnymi w zakresie margaryn i olejów do smażenia.
Siłą Vandemoortele jest głęboka dbałość o jakość i smak produktów. Używamy starannie wybranych składników i surowców. Jednakowo dbamy też o naszych pracowników poprzez tworzenie przyjaznej atmosfery
pracy, otwartości i oferowanie szans na rozwój wraz z rozwojem firmy. W swojej fabryce w Łodzi Vandemoortele wytwarza mrożone produkty takie jak bułki okrągłe, bułki luksusowe i mini- bułki. Połowa produkcji znajduje nabywców w innych krajach Europy. Aby wesprzeć swój dynamiczny rozwój, kierownictwo Vandemoortele podjęło decyzję o inwestycji w Europie Centralnej i wybrało Polskę jako miejsce dla nowej, w pełni
zautomatyzowanej fabryki. Jest to ważny krok firmy w kierunku bycia jednym z wiodących graczy w produkcji
mrożonego pieczywa w Europie Centralnej. Vandemoortele jest obecna w 12 krajach Europy, z kadrą liczącą
5,000 pracowników. Główną siedzibą Vandemoortele jest Gandawa w Belgii.

VERTEX jest producentem opakowań z tworzyw sztucznych wykonanych w technologii IML oraz IMDL 3D. Profil
produkcji obejmuje zarówno kompletne opakowania jak i ich elementy – m.in. etykiety płaskie i wypukłe, pokrywki,
wieczka, pojemniki, wiaderka, kubki, pudełka oraz dekory 3D. Głównym narzędziem firmy VERTEX jest innowacyjna
technologia IML 3D polegająca na efekcie obrazów stereoskopowych 3D, stosowana w miejsce dotychczas wykorzystywanych etykiet IML. VERTEX jest jedyną firmą na rynku posługującą się tego typu rozwiązaniem technologicznym.
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Vandemoortele, founded in 1899, is a leading European food group that manufactures and sells high-quality
food products. Vandemoortele focuses on two activities: frozen bakery products (Bakery Products) and
margarines & fats (Lipids). In Bakery Products, Vandemoortele offers throughout Europe a wide range of frozen
bread products, pastry, sweet treats, patisserie and savoury products for professional users in the bakery and
foodservice channels as well as for retailers, who appreciate the quality and convenience of Vandemoortele’s
products. In Lipids, Vandemoortele targets European professional users with a broad portfolio of products that
combine processability, taste and flavour, as well as European retailers with own consumer brands and private
label margarines and frying fats.
The strength of Vandemoortele is its deep care for product quality and taste: “We use carefully selected ingredients
and raw materials. We equally care about our employees by creating a friendly atmosphere, openness and
opportunities to develop and grow within the company.” In its production site in Łódź, Vandemoortele produces
frozen bakery products such as round rolls, luxory rolls and mini-rolls. Half of the production is exported to other
countries in Europe. To support its dynamic growth, Vandemoortele has decided to invest in Central Europe
and selected Poland as the location for a new and fully automated plant. This is an important step to become
one of the leading frozen bakery products players in Central Europe. Vandemoortele is present in 12 European
countries with 5,000 employees. The Vandemoortele headquarters are located in Ghent, Belgium.

Działalność / Business: opakowania z tworzyw sztucznych / plastic packaging

VERTEX is a manufacturer of plastic packaging materials produced using the IML and IMDL 3D technologies.
The production profile includes complete packaging as well as packaging elements, i.e. flat and embossed
labels, lids, covers, containers, buckets, cups, boxes and 3D décors. The main tool of VERTEX is the innovative
IML 3D technology, which uses the effect of 3D stereoscopic images and replaces IML labels used so far.
VERTEX is the only company in the market using a technological solution of this type.

WAGRAN SP. Z O.O.

Działalność / Business: produkcja granitowych zlewozmywaków / granite sinks production
Al. Kościuszki 1, 90-418 Łódź,
Zakład Produkcyjny WAGRAN Sp. z o. o.: ul. Spalska 103/105, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, T: +48 44 734 68 11,
www.wagran.pl, sekretariat@wagran.pl

Zakład Produkcyjny WAGRAN Sp. z o. o. to firma niosąca ze sobą innowacyjne rozwiązania technologiczne
w procesie produkcji zlewozmywaków granitowych. W lipcu 2009 roku rozpoczęliśmy swoją działalność w Tomaszowie Mazowieckim na terenie ŁSSE.
Zainwestowaliśmy w działalność badawczo – rozwojową i opracowaliśmy nową technologię produkcji
zlewozmywaków granitowych. Nowatorska technologia (zarejestrowany wynalazek) zapewnia doskonałą
wytrzymałość wyrobu końcowego oraz ciekawe wzornictwo dzięki zastosowaniu form zamkniętych, które otwierają nowe możliwości wytwórcze i są rewolucyjnym rozwiązaniem w zakresie produkcji zlewów granitowych.
W chwili obecnej nasze produkty trafiają na rynki w Europie oraz Rosji. W przyszłości wraz z rozwojem
przedsiębiorstwa, nowe wyroby również będą eksportowane na nowe rynki zagraniczne.
Technologia wciąż się doskonali. Nowością jest zastosowanie koloidów opartych na jonach srebra co zapewnia
antybakteryjność powierzchni wyrobów.
Jesteśmy gotowi do produkowania nowych modeli na podstawie Państwa projektów. Zapraszamy do współpracy z nasza firmą.
WAGRAN Sp. z o.o. is a company which uses innovative technological solutions in the manufacturing process of
granite sinks. In July 2009 we started our operations in Tomaszów Mazowiecki, within Lodz Special Economic Zone.
We have invested in R&D and have developed a new technology for manufacturing granite sinks. This innovative
technology (a registered invention) ensures great durability of final products and interesting designs owing
to the application of closed moulds, which opens up new manufacturing possibilities and is a revolutionary
solution in the production of granite sinks.
At present, our products are sold in the European as well as Russian markets. In future, as our company
develops, new products will also be exported to new foreign markets.
Technology is constantly improving. Another innovation is the use of coloids based on silver ions, which
guarantees the anti-bacterial surfaces of our products.
We are ready to manufacture new models based on your designs. We invite you to cooperate with our company.
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Działalność / Business: produkcja pieczywa mrożonego / frozen bakery products
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WIELTON S.A.
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Działalność / Business: produkcja naczep / production of semi-trailers
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ul Baranowskiego 10a, 98-300 Wieluń
Sekretariat główny: T: +48 43 843 45 10, F: +48 43 843 16 25, info@wielton.com.pl
Dział handlowy: T: +48 43 843 45 10 wew. 363,368 lub 369, F: +48 43 843 08 54,
www.wielton.com.pl, handlowy@wielton.com.pl

Jesteśmy największym polskim producentem naczep oraz jednym z 10 wiodących producentów w Europie.
Odbiorcami naszych pojazdów transportowych są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne i dystrybucyjne
w kraju oraz zagraniczni dealerzy pojazdów ciężarowych i naczep, w szczególności firmy z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Węgier, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii, Niemiec, Austrii, Belgi, Francji, Słowenii,
Serbii, Szwajcarii, Norwegii, Finlandii, Kazachstanu, Turkmenistanu oraz Mołdawii.
Nasze wyroby charakteryzują się innowacyjnością, wysoką jakością i niezawodnością. Jesteśmy pionierem
pod względem wprowadzania nowoczesnych technologii produkcji w branży naczepowej. Od lat rozwijamy
własną myśl technologiczną, optymalizujemy procesy produkcyjne, wprowadzamy nowości techniczne. Nasz
zespół konstruktorów i technologów opracowuje innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne. Dzięki rozwiniętemu
zapleczu konstrukcyjnemu, automatyzacji i robotyzacji procesu produkcyjnego, konkurujemy z międzynarodowymi producentami pod względem jakości i zakresu oferty asortymentowej. Posiadamy najbogatszą gamę
produktową na polskim rynku z ponad 60 typami pojazdów transportowych, do których należą m.in. naczepy
skrzyniowe, skrzyniowo – plandekowe, kurtynowe, samowyładowcze, do przewozu maszyn, podkontenerowe,
chłodnie, furgony, przyczepy, zestawy wielkogabarytowe i zabudowy wywrotkowe. W swoim asortymencie
posiadamy także produkty Agro przeznaczone dla rolnictwa.
We are the largest Polish manufacturer of semi-trailers and one of the 10 leading manufacturers in Europe.
Purchasers of our transport vehicles include transport, construction, manufacturing and distribution companies
in Poland and foreign dealers of trucks and semi-trailers, in particular companies from Russia, Ukraine, Belarus,
Hungary, Lithuania, Latvia, the Czech Republic, Bulgaria, Romania, Slovakia, Estonia, Germany, Austria,
Belgium, France, Slovenia, Serbia, Switzerland, Norway, Finland, Kazakhstan, Turkmenistan and Moldavia.
Our goods are innovative, high-quality and reliable. We are a pioneer in introducing modern manufacturing
technologies in the semi-trailer industry. For years we have been developing our own technological concepts,
optimizing manufacturing processes and introducing technical innovations. Our team of constructors and
technicians develops innovative construction solutions. Owing to an advanced construction base, as well
as automation and robotization of the manufacturing process, we are able to compete with international
manufacturers with respect to the quality and range of our product offer. We offer the widest range of products
in the Polish market, with over 60 types of transport vehicles, including box-type semi-trailers, canvas-box semitrailers, curtain semi-trailers, self-unloading semi-trailers, semi-trailers for machines, sliding skeletal trailers,
refrigerated semi-trailers, vans, trailers, sets for transporting large amounts of goods and dumpers. Our offer
also includes Agro products for the agriculture industry.

WIRTHWEIN POLSKA SP. Z O.O.

Działalność / Business: technika tworzyw sztucznych, budowa form / plastics engineering, mould technology
ul. Dąbrowskiego 225/243, 93-231 Łódź, T: +48 42 272 30 30, www.wirthwein.pl, biuro@wirthwein.de

WIRTWHEIN to synonim nowoczesnego przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz
budowy form wtryskowych. Aktualnie grupa przedsiębiorstw Wirthwein zatrudnia w 19 oddziałach w Europie, Azji
i USA około 2.500 pracowników. Do grona odbiorców należą firmy z branży motoryzacyjnej, kolejowej, branży
elektro i AGD oraz techniki medycznej. Polski oddział zlokalizowany w Łodzi istnieje od 1998 roku. Nasza oferta to:
• wtryskarki o siłach zamykania od 800 kN do 10.000 kN,
• termoplastyczne formowanie wtryskowe zaawansowanych technicznie części o masie do 4,5 kg,

WIRTHWEIN stands for modern company with core competencies in plastic injection molding and mold making.
Currently the 19 Wirthwein companies with about 2,500 employees in Europe, Asia and the United States
manufacture a variety of complex plastic parts and molds for the automotive, railway, energy and home appliance
industry as well as for medical engineering. The Polish branch located in Lodz was established in 1998. We offer:
• injection molding machines with clamping forces from 800 KN to 10,000 KN,
• thermoplastic injection molding of high-tech parts with shot weights up to 4.5 kg,
• production according to the ISO/TS 16949:2009 standards,
• order execution directly to the customer’s production lines in accordance with the principle “just in sequence”.

WYTWÓRNIA KLEJÓW I ZAPRAW BUDOWLANYCH S.A.
Działalność / Business: chemia budowlana / building chemistry industry

ul. Szczawińska 52a, 95-100 Zgierz, T: +48 42 7140700, +48 42 7140770, www.atlas.com.pl, zaklad_ld@atlas.com.pl

Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych S.A. w Zgierzu jest sztandarowym zakładem produkcyjnym GRUPY
ATLAS, lidera na polskim rynku chemii budowlanej. Zbudowana od podstaw na terenie Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, produkcję rozpoczęła w grudniu 2000 roku. Wytwarza dziennie ponad 1000 ton wyrobów
– od suchych zapraw budowlanych, przez tzw. produkcję mokrą (głównie tynki, preparaty gruntujące i farby),
po opakowania papierowe. Jest jedynym w GRUPIE ATLAS producentem fug.
To zróżnicowanie gwarantuje ciągłą sprzedaż. Obecnie priorytetem wytwórni są produkty innowacyjne, spełniające oczekiwania coraz bardziej wymagającego konsumenta. Spółka zatrudnia aktualnie 300 osób, z tego
trzy czwarte przy produkcji.
Zakład w Zgierzu to najnowocześniejsze z możliwych obecnie rozwiązań w branży chemii budowlanej.
Produkcja odbywa się w dwóch halach o powierzchni kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych każda. Zamontowano w nich maszyny wysokiej jakości znanych światowych firm. Górująca nad okolicą wieża technologiczna
ma wysokość 50 metrów. Zainstalowano w niej ponad 30 kilometrów przewodów elektrycznych i sterowniczych.
Zarówno procesy produkcyjne, logistyczne jak i finansowo – księgowe zarządzane są komputerowo.
Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych SA in Zgierz is a leading manufacturing enterprise of the ATLAS
GROUP – the leader of Polish building chemicals’ market. Built from scratch within Lodz Special Economic
Zone, it started to manufacture goods on December 2000. Its daily production is estimated at more than
1000 tones of products – from dry building mortars, troughout so called “wet production” (mainly stuccoes,
priming emulsions and paints), to paper bags. It is the only manufacturer of grouts in the ATLAS GROUP. The
variety of products guarantee continuity of sales. At present, the top priority of the company is to manufacture
innovative products that meet expectations of more and more demanding consumers. Today the company has
300 employees – ¾ of them work at production sites.
The production process at Zgierz factory is the most modern solution in building chemistry industry. The goods
are manufactured in two production halls of dozen or so thousands square meters each. In these halls there are
installed high quality machines, made by renown world producers. A technological tower, which overlooks the
area, is 50 meters high. It encloses over 30 kilometers of electric and control cables. All processes – production
and logistics, as well as financial accountancy – are managed by computers.

INWESTORZY I PARTNERZY ŁSSE O SOBIE
LODZ SEZ'S INVESTORS AND BUSINESS PARTNERS ABOUT THEMSELVES

• produkcja zgodnie z normą ISO / TS 16949:2009,
• realizacja zamówień bezpośrednio na linie produkcyjne klienta zgodnie z zasadą „just in sequence”.
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YUNCHENG (POLAND) SP. Z O.O.
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ul. Langiewicza 56, 95-050 Konstantynów Łódzki, T/F:+48 42 2585902, www.yuncheng.pl
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Firma YUNCHENG (POLAND) Sp. z o.o. została założona w sierpniu 2007 roku i należy do koncernu China Shan
Xi Yun Cheng Group Plant Making Ltd. Firma jest częścią największej w Azji grupy specjalizującej się w produkcji
cylindrów drukarskich. Koncern posiada bogatą wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie cylindrów rotograwiurowych, które zdobyte zostało przez ponad 20 lat dotychczasowej działalności. Grupa niejednokrotnie prezentowała
swoje umiejętności i zdobyła uznanie klientów, co potwierdza bogate portfolio kooperantów. Obecnie koncern
posiada 49 filii w wielu krajach na całym świecie.
Firma YUNCHENG (POLAND) Sp. z o.o. oferuje cylindry do druku rotograwiurowego, powszechnie stosowane
przez producentów opakowań na rynku krajowym, jak i światowym. W chwili obecnej firma dostarcza od 8 do
10% zapotrzebowania rynku w zakresie cylindrów rotograwiurowych.
YUNCHENG (POLAND) Sp. z o.o. which belongs to China Shan Xi Yun Cheng Group Plant Making Ltd., was
established in August 2007. The company is part of the biggest group specializing in the production of printing
cylinders in Asia. The concern has wide knowledge and experience in rotogravure cylinders, which has been
acquired throughout 20 years of its former activity. The group has frequently presented its skills and gained
customers recognition, which is confirmed by a rich portfolio of co-operators. At present the concern has
49 branches in many countries throughout the world.
YUNCHENG (POLAND) Sp. z o.o. offers cylinders for rotogravure printing, commonly used by packaging
manufactures in both the intemal and world market. At present the company provides from 8 to 10% of the
market demand for cylinders used for rotogravure printing.

PARTNERZY
PARTNERS
Program Partner Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ma za zadanie
zrzeszać firmy rekomendowane przez ŁSSE S.A. oraz promować je
wśród inwestorów Strefy, jako sprawdzonych i godnych zaufania partnerów biznesowych. Jego głównym celem jest ułatwienie Partnerom
dotarcia do obecnych i potencjalnych inwestorów.
Wśród Partnerów ŁSSE S.A. znajdują się firmy reprezentujące różne rodzaje
działalności – związane z dostarczaniem usług kluczowych dla Naszych
inwestorów – zaczynając od branży budowlanej, consultingowej, poprzez
doradztwo personalne, dostawców mediów i inne.
Nasi Partnerzy oferują profesjonalne usługi, mają doświadczenie i są liderem
w swojej branży. Polecamy ich jako rzetelnych i solidnych partnerów biznesowych.
Rzetelność i wysoka jakość świadczonych usług pozwala nam rekomendować firmy z Regionu Łódzkiego lub z naszym regionem związane.

Lodz SEZ's Partner Program is to associate companies recommended
by Lodz Special Economic Zone and to promote them among Zone's
investors as proven and trustworthy business partners. The main purpose
is to enable our Partners to get to current and potential investors.
Lodz SEZ’s Partners include companies from different industries, such as:
construction services, consulting, personnel consultancy, utilities providers
etc., that might be valuable to our investors.
Our Partners, leaders in their fields of business, offer professional services
and invaluable experience. We recommend them as reliable and solid business partners.
Reliability and high quality of services allow us to recommend companies
from or connected with the Lodz Region.

INWESTORZY I PARTNERZY ŁSSE O SOBIE
LODZ SEZ'S INVESTORS AND BUSINESS PARTNERS ABOUT THEMSELVES

Działalność / Business: cylindry do druku rotograwiurowego / cylinders for rotogravure printing
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Bank Pekao SA provides to individual clients, small and medium-sized enterprises and corporations
comprehensive banking services and solutions tailored to the Client's needs. As regards corporate and
investment banking, we provide innovative products relating to transaction banking and financing of trade,
investment projects and real estate, as well as financial risk management.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, T: +48 22 596 5999, F: +48 22 627 0378, www.bgk.com.pl, bgk@bgk.com.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego powstał w 1924 roku. Obecnie jest jedynym w Polsce bankiem państwowym.
Misją Banku jest sprawna i efektywna realizacja działalności zleconej przez państwo, uzupełniana konkurencyjną ofertą komercyjną dla wybranych segmentów rynku. Działalność Banku to z jednej strony obsługa
programów rządowych dla różnych grup beneficjentów, z drugiej natomiast profesjonalna obsługa bankowa
podmiotów sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorstw.
BGK obsługuje fundusze oraz programy rządowe, płatności ze środków Unii Europejskiej, a od 1 maja 2011
roku pełni kluczową rolę w konsolidacji finansów publicznych. Działania zlecone przez rząd prowadzone są
w takich obszarach jak: infrastruktura, ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości i wspieranie eksportu.
Bank Gospodarstwa Krajowego was established in 1924. Currently, it is the only state-owned bank in Poland.
Its mission is to efficiently and effectively complete the activities commissioned by the state, as well as to set
forth a competitive commercial offer designed for selected segments of the market. The main activities carried
out by the Bank consist in, on the one hand, supporting governmental programmes directed to different groups
of beneficiaries and, on the other hand, providing professional banking services both to various entities of the
financial sector and to businesses.
One of the tasks entrusted to it by the state is the support of numerous funds and governmental programmes. As
of 2010, the Bank has been statutorily designated to service financial operations connected with the European
Union funds. The tasks assigned to BGK by the government are also conducted in areas such as infrastructure,
environmental protection, entrepreneurship and export support.

53

BANK PEKAO S.A.

Działalność / Business: finanse i consulting / finances and consulting
ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa, T: +48 22 656 00 00, F: +48 22 656 00 04,
+48 22 656 00 05, www.pekao.com.pl
Łódzkie Centrum Korporacyjne, Bank Pekao S.A., Al.G.Palki 5, 91-402 Łódź, T: +48 42 675 98 50, F: +48 675 98 66
Osoby kontaktowe:
Piotr Kwaśniak, Dyrektor Łódzkiego Centrum Korporacyjnego, M: +48 601 289 621, piotr.kwasniak@pekao.com.pl,
Agnieszka Koncka-Olejnik, Menedżer Klienta, M: +48 609 055 800, agnieszka.koncka-olejnik@pekao.com.pl,
Andrzej Kruszyński, Doradca Klienta, M: +48 601 257 558, andrzej.kruszynski@pekao.com.pl

Jesteśmy jedną z największych i najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych Europy ŚrodkowoWschodniej. Zajmujemy czołowe miejsce wśród dużych banków w Polsce, co potwierdzają prestiżowe nagrody
przyznawane przez ekspertów rynku finansowego w Polsce i na arenie międzynarodowej. Należymy do Grupy
UniCredit, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek.
Klientom detalicznym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz korporacjom, Bank Pekao S.A. oferuje kompleksową obsługę bankową i dopasowane do potrzeb Klientów rozwiązania. W ramach bankowości korporacyjnej
i inwestycyjnej zapewniamy innowacyjne produkty bankowości transakcyjnej, finansowania: handlu, inwestycji,
finansowania nieruchomości i zarządzania ryzykiem finansowym.
We are one of the largest and financially strongest financial institutions in Central-Eastern Europe. We are
among the largest banks in Poland, which is confirmed by prestigious awards received from the experts in
financial markets in Poland and worldwide. We are a member of the UniCredit Group, which operates in 22
European countries through its 9,600 offices.

BINŻ SPÓŁKA AKCYJNA

Działalność / Business: budownictwo / construction
ul. Olsztyńska 3, 97-400 Bełchatów, T: +48 44 633 86 86, binz@binz.pl, www.binz.pl

WSPÓLNIE BUDUJEMY SUKCES!
BINŻ Spółka Akcyjna - świadczymy usługi budowlane od koncepcji, po oddanie obiektu do użytkowania. Naszą
specjalnością jest budownictwo przemysłowe, wykonywanie konstrukcji stalowych i budownictwo ekologiczne.
Dzięki wiedzy i doświadczeniu oferujemy następujące usługi:
• Projekt i budowa „pod klucz” hal magazynowych, produkcyjnych i logistycznych, obiektów przemysłowych,
handlowo – usługowych w konstrukcji stalowej i żelbetowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizujemy
zadania od projektu, aż po oddanie obiektu do użytkowania. Dbamy o kompleksowość usług oraz elastyczne
dostosowanie się do potrzeb Klienta.
• Wykonywanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych wraz z zabezpieczeniami antykorozyjnymi, ogniochronnymi itp. Posiadamy własne wytwórnie konstrukcji stalowych i prefabrykatów zbrojarskich o łącznej
powierzchni ok. 14 000 m2.
• Projekt i budowa farm wiatrowych i elektrowni fotowoltaicznych. Realizujemy kompletne farmy wiatrowe w
formule „pod klucz” złożone od jednej do kilkunastu turbin wiatrowych. Pracujemy dla największych światowych
i polskich firm energetycznych inwestujących w OZE.
Więcej informacji o naszej działalności znajduje się na naszej stronie internetowej www.binz.pl
TOGETHER WE BUILD SUCCSESS!
BINŻ Spółka Akcyjna - we provide construction services from the conception to providing the facility for use. Our
specialty is industrial building, steel structures and ecological building. Due to our knowledge and experience
we offer the following services:
• Design and construction "turn key” of warehouse halls, production and logistics facilities, commercial and
service objects in steel and reinforced concrete construction together with accompanying infrastructure. We
realize tasks from the design to provision for use. We care for comprehensiveness of our services and flexible
adjustment to the needs of our Client.
• Fabrication, supply and installation of steel structures with anti-corrosion protection, fire protection, etc. We
have own production facilities of steel structures and reinforcement products with the total surface ca. 14 000 m2.
• Design and construction of wind farms and photovoltaic power plants. We realize complete wind farms in
"turn key" formula including one to several wind turbines. We work for the biggest foreign and Polish companies
that invest in OZE.
For more information on our activities visit www.binz.pl
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Działalność / Business: finanse i consulting / finance and consulting
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BRITISH CENTRE
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Działalność / Business: języki obce / foreign languages
ul. Pomorska 140, 91-404 Łódź, T/F: 42 678 64 44 , T: dla FIRM: +48 602 109 250, www.british-centre.pl,
firmy@british-centre.pl

Szkoła Języków Obcych. Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge English Language Assessment
• szkolenia i audyty językowe w ponad 20 językach,
• program dla dzieci w wieku 2-12 lat,
• przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych, matury i na certyfikaty językowe z różnych języków.
20 lat na rynku. Kompleksowa obsługa firm. Szkolenia i doradztwo kulturowo-językowe, korespondencja,
prezentacje w j. obcych, konwersacje i konsultacje językowe. Od 2013 roku - Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne, w którym uzyskać można certyfikaty z języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego: FCE, CAE,
BEC i pozostałe. BULATS z angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego.
Wysoką jakość usług potwierdza Akredytacja Kuratorium Oświaty, trzykrotna nominacja do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego, podwójny EuroCertyfikat, tytuły SOLIDNA MARKA, Lider w Edukacji, Gepard
Biznesu, RZETELNA FIRMA.
School of Foreign Languages. Authorised Examination Centre — Cambridge English Language Assessment
• language courses and audits in more than 20 languages,
• a programme for children at the age of 2–12,
• preparation for lower-secondary school leaving exams, secondary school final examination and language
certificates in various languages.
20 years' presence in the market. End-to-end service for companies. Culture and language-related training and
consultancy, correspondence, presentations in foreign languages, speaking classes and linguistic consultancy.
Since 2013 — Authorised Examination Centre where you can obtain certificates in English at general and
professional levels: FCE, CAE, BEC and others. BULATS in English, French, Spanish and German.
The top quality of our services has been confirmed by the Accreditation from the Regional Education
Authority; we were nominated three times for the Economic Award of the Lodzkie Voivodeship, we received the
EuroCertyfikat award twice, as well as the following titles: SOLIDNA MARKA, Lider w Edukacji, Gepard Biznesu,
RZETELNA FIRMA [Reliable Brand; Leader in Education; Cheetah in Business; Reliable Company].

CHUDZIK KANCELARIA PRAWNA
Działalność / Business: kancelaria prawna / law firm

ul. Tymienieckiego 7, 90-365 Łódź, T: +48 42 680 23 33, www.chudzik.pl, sekretariat@chudzik.pl

„Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” sp. p. to butikowa kancelaria prawna, która jest uznaną marką na rynku
usług prawnych.
Kancelaria specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz prawie gospodarczym. Jej oferta kierowana jest do
przedsiębiorców, zaś w zakres usług wchodzą czynności związane z wprowadzaniem na rynek krajowy inwestorów zagranicznych oraz ich kompleksowa obsługa prawna.
Wieloletnie doświadczenie i indywidualne podejście do Klientów stanowią o wyborze Kancelarii jako doradcy
na każdym etapie prowadzenia działalności; począwszy od doradztwa przy sporządzaniu aktów założycielskich, procesu rejestracji, zakupu bądź wynajmu nieruchomości i związanego z tym due diligence, po bieżącą
pomoc prawną.

„Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” is a boutique law firm which is a renowned brand on the market of legal
services.
The Law Firm specialises in real-estate law as well as in commercial law. Its services are directed at entrepreneurs,
while their scope includes services related to introducing foreign investors into the domestic market as well as
providing complex services for them.
Its multi-year experience and its individual approach to each Client are a deciding factor in the Law Firm being
chosen as the legal services’ provider at each stage of our Clients’ business activity, beginning with consulting
services on preparing company formation acts, the registration process and the due diligence process
connected with it, all the way to ongoing legal assistance.
The Law Firm’s legal team comprises of highly qualified/experienced solicitors & tax advisors of whom guarantee
the highest possible level of legal services.
The Law Firm offers its services in the Polish, English and German languages.

COBOUW POLSKA SP. Z O.O.
Działalność / Business: budownictwo / construction

ul. Gdańska 91/ 93, 90-613 Łódź, T: +48 42 632 70 42, F: +48 42 632 70 44, www.cobouw.pl,
office@cobouw.pl; marketing@cobouw.pl

ZBUDUJEMY TWÓJ SUKCES
Firma CoBouw Polska Sp. z o.o. jest holendersko-polską spółką budowlaną zajmującą się kompleksową realizacją obiektów przemysłowych. Działamy na terenie całego kraju. Realizujemy obiekty w Generalnym Wykonawstwie łącznie z wykonaniem pełnobranżowego projektu budowlanego. Posiadamy własny dział grafiki
i dział projektowo-konstrukcyjny. We własnym zakresie wykonujemy projekty do pozwolenia na budowę. Prace
konstrukcyjne realizowane są wyłącznie przez naszą firmę, ponieważ zatrudniamy monterów oraz kadrę zarządzającą budowami.
Naszym klientom oferujemy:
• opracowanie koncepcji, wyceny oraz wizualizacji inwestycji,
• wykonanie pełnobranżowych projektów do uzyskania pozwolenia na budowę,
• pełną koordynację prac podczas realizacji inwestycji,
• budowę obiektów w Generalnym Wykonawstwie.
WE WILL BUILD YOUR SUCCESS
CoBouw Polska Sp. z o. o. is a Dutch-Polish construction company. We specialise in comprehensive construction
projects concerning industrial facilities. We operate throughout Poland. The company builds premises as
a General Contractor and prepares complete building designs. We have our own in-house graphics & design
and construction departments. We ourselves prepare the designs required for a construction permit. Construction
works are performed by our company alone as we employ fitters and construction site managers.
The services we offer include:
• development of a concept and preparation of the valuation and visualisation of the investment,
• drawing up of full designs required for a construction permit,
• full coordination of work during investments,
• construction of buildings as a General Contractor.
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Zespół Kancelarii tworzą radcowie prawni, doradcy podatkowi i prawnicy, którzy dzięki odbytym studiom i szkoleniom oraz doświadczeniu zdobytemu w toku pracy zawodowej gwarantują najwyższy poziom obsługi prawnej.
Obsługę prawną kancelaria świadczy w języku polskim, angielskim i niemieckim.
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Działalność / Business: budownictwo / construction
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ul. Inwestycyjna 5, 95-050 Konstantynów Łódzki, Marketing Manager Rafał Ostrowski M: +48 797 712 663,
www.commercecon.pl, biuro@commercecon.pl
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Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie lekkich konstrukcji stalowych:
• projektowanie hal stalowych,
• budowa, montaż hal stalowych,
• dostawa i montaż innych konstrukcji stalowych,
• generalne wykonawstwo.
Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji obiektów przemysłowych na terenie całego kraju i poza granicami Polski. Podstawową działalnością pozostaje wykonawstwo budynków wielkopowierzchniowych, jak: hale
produkcyjne, hale magazynowe, hale handlowe, hale sportowe, budynki socjalne, centra logistyczne, salony
samochodowe i serwisowe, inne obiekty przemysłowe.
Oferujemy również wykonawstwo poszczególnych etapów realizacji projektu, na przykład wykonanie lekkiej
obudowy ścian, czy poszycia dachu oraz montaż lub dostawa konstrukcji stalowej. Mamy za sobą „setki tysięcy
metrów kwadratowych doświadczenia” w kraju i za granicą.
Każdy Inwestor może liczyć na fachową pomoc naszych pracowników w zakresie planowanej inwestycji.
We offer complex solutions of within the wide range light steel structures:
• the designing of steel-halls,
• the construction of steel-halls,
• the assembly of steel-halls,
• the delivery and the assembly of other steel structures,
• the general execution.
We specialize in complex industrial facilities throughout the country and abroad. The core business is
construction of large buildings, such as: work-shop halls, warehouses, commercial halls, sports halls, social
Buildings, logistics centres, car showrooms and service, other industrial facilities
We also offer various stages of execution of the project, for example, the execution wall cladding or roof
sheathing and delivery or assembly of steel structures. We pride ourselves on the realization of large objects, as
calculated in hundreds of thousands of square feet of usable space.
Each Investor can count on professional assistance of our staff in the planned investment.

DELOITTE

Działalność / Business: doradztwo podatkowe, audyt, konsulting (ogólnie finanse i konsulting) / tax advisory, audit, consulting (in general finance and consulting)
Biuro w Łodzi: Al. Piłsudskiego 76, 90 – 330 Łódź, T: +48 42 290 61 00, www.deloitte.com/pl

Deloitte to światowa firma doradcza zaliczana do tzw. „Wielkiej Czwórki”. Deloitte w Polsce świadczy usługi
w zakresie doradztwa podatkowego, audytu i rachunkowości, doradztwa prawnego, księgowego i inwestycyjnego,
a także specjalistyczne usługi doradztwa gospodarczego i usługi aktuarialne. Nasze wsparcie dla przedsiębiorstw
planujących lub prowadzących działalność inwestycyjną w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) obejmuje:
• wprowadzenie do SSE,
• rozszerzenie działalności w ramach SSE na terenach prywatnych,
• rozliczanie działalności na terenie SSE,
• podatkowe przeglądy strefowe oraz optymalizacje w zakresie podatkowego ujmowania rozliczeń,
• dyskontowanie wydatków inwestycyjnych,
• pomoc w uzyskaniu dofinansowania na inwestycje m. in. tworzenia i rozwoju centrów usług, wdrażania
innowacyjnych technologii, badań i rozwoju,
• szkolenia dotyczące prawa podatkowego oraz unijnego prawa konkurencji.

EY (dawniej: Ernst & Young)

Działalność / Business: usługi doradcze: doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, usługi audytowe, doradztwo biznesowe oraz doradztwo transakcyjne / tax and legal consultancy, business and transaction consultancy

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, T: +48 22 557 7000, www.ey.com/pl/tax, warszawa@pl.ey.com

Jesteśmy światowym liderem w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa transakcyjnego.
Do usług Działu Doradztwa Prawnego EY należy m.in. doradztwo w zakresie VAT, CIT, PIT i HR, optymalizacje
podatkowe, doradztwo w zakresie cła i akcyzy oraz podatków międzynarodowych, reprezentowanie klientów
przed sądami w postępowaniach podatkowych i sądowych.
Specjalizujemy się również w pozyskiwaniu pomocy publicznej na nowe inwestycje, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji realizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych. Oferujemy unikatowe połączenie
wielu doświadczeń w ramach różnych form wsparcia. Dzięki nim jesteśmy w stanie oferować zarówno pomoc
w identyfikacji optymalnych źródeł dofinansowania, jak również wsparcie w przygotowaniu kompleksowej
dokumentacji aplikacyjnej, negocjacji pakietu pomocy publicznej, rozliczania przyznanego wsparcia, a także
podczas kontroli realizacji dofinansowanego projektu.
We are a global leader in tax and legal consultancy, audit, business consultancy and transaction consultancy.
The EY Legal Consultancy Department provides services relating to VAT, CIT, PIT and HR, tax optimisation,
consultancy in customs duties, excise taxes and international taxes, representation of clients before courts in
tax and court proceedings.
We also specialise in acquisition of public aid for new projects, in particular projects implemented in special
economic zones. We offer a unique combination of many experiences in various forms of support. This allows
us to offer assistance in both identification of optimum sources of financing and preparation of complete
application documents, negotiations on the public aid package, financial settlement of the support granted and
during the audit of project implementation.
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COMMERCECON SP. Z O.O. SP.K.

Deloitte is a global consulting company, one of “Big Four” professional services firms. Deloitte in Poland renders
services such as: tax advisory; audit; accountancy, legal and investment advisory as well as specialized service
of economic advisory and actuarial services. Our support for enterprises planning or conducting business
activity in special economic zones (SEZs) includes:
• “step by step” introduction to SEZ,
• enlargement of business activity into SEZ’s private area,
• settlement of business activity in SEZ,
• tax review and tax optimizations in tax accounting performed by SEZ entities,
• discounting investment expenses,
• assistance in obtaining additional financing for investments: creating and developing service centers,
implementing new technologies, research and development,
• trainings related to tax law and EU competition law.
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FINANSE DLA FIRM

Działalność / Business: doradztwo finansowe / financial consultancy
ul. Brzeźna 4 lok. 6, 90-303 Łódź, M: +48 605 294 716, T/F: +48 42 637 65 50, www.finansefirm.pl,
piotr.witkowski@finansefirm.pl, biuro@finansefirm.pl

Kim jesteśmy? Kancelarią doradczą pod nazwą Finanse dla Firm - nazwa mówi sama za siebie.
Czym się zajmujemy? Profesjonalnym finansowaniem rozwoju biznesu.
Jak działamy? Finanse dla Firm to firma-butik usług finansowo-biznesowych: gwarantujemy kompetencje,
kameralność, poufność, najwyższą jakość.
Jak pracujemy? Indywidualnie nad każdym zleceniem, wsłuchując się w oczekiwania klienta.
Co zyskali nasi klienci?
• mnóstwo dobrych rad,
• ponad dwieście projektów doradczych,
• kilkadziesiąt dotacji w różnych programach z UE,
• 30 zezwoleń w specjalnych strefach ekonomicznych,
• 600 mln zł dotacji i ulg podatkowych.
Za co nas chwalą? Za profesjonalizm, niezawodność, szybkość i efektywność oraz znakomitą atmosferę współpracy.
Kiedy jesteśmy zadowoleni? Gdy klient zleca nam kolejną pracę i/lub gdy rekomenduje nas innej firmie.
Co lubimy najbardziej?
• niestandardowe zlecenia, wymagające wiedzy, polotu i doświadczenia,
• nowatorskie rozwiązania łączące różne instrumenty finansowe,
• innowacyjne projekty łączące biznes z nauką.
Co byśmy chcieli?
• mieć więcej czasu na pisanie bloga http://blog.finansefirm.pl/,
• napisać poradnik biznesowy pod tytułem „Biznes w Polsce czyli sztuka przetrwania”.
O kim pamiętamy? O dzieciach, którym staramy się pomagać w ramach działalności pro bono.
Who are we? A consultancy office called Finanse dla Firm [Finances for Companies] – our name speaks for itself.
What do we do? We deal with professional financing of business development.
How do we operate? Finanse dla Firm is a boutique company offering finance and business services; we
guarantee competence, privacy, confidentiality and the best quality.
How do we work? We deal with each order individually, considering our clients' expectations.
What have our clients received?
• lots of good advice,
• over two hundred consultancy designs,
• several dozen subsidies in various EU programmes,
• 30 permits in special economic zones,
• PLN 600 million of subsidies and tax reliefs.
What are we praised for? Professionalism, reliability, speed, efficiency and an excellent atmosphere of
cooperation.
When are we satisfied? When our clients place new orders and/or when they recommend us to other companies.
What do we like best?
• non-standard orders which require expertise, imagination and experience,
• inventive solutions which combine various financial instruments,
• innovative projects which combine business with science.
What would we like?
• to have more time to write our blog http://blog.finansefirm.pl/,
• to write a business guidebook entitled “Business in Poland, i.e. the art of survival”.
Who do we care about? The children we try to help as part of our pro bono activities.

Biuro w Łodzi: ul. Gdańska 77a lok. 3, 90-613 Łódź,T: 42 676 90 20, biuro w Warszawie: ul. Książęca 4, 00-495
Warszawa,T: 22 300 15 60, www.FandK.com.pl, biuro@FandK.com.pl

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni jest największą kancelarią prawną w województwie łódzkim wg
Rankingu Kancelarii Prawnych 2015 dziennika „Rzeczpospolita”. Wspieramy biznes i zapewniamy bezpieczeństwo naszych Klientów od ponad 10 lat.
Doświadczony zespół Kancelarii zapewnia wszechstronne wsparcie dla przedsiębiorców zainteresowanych
inwestycjami w ŁSSE m.in. poprzez:
• pomoc w rozpoczęciu i realizacji inwestycji,
• przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i umów inwestycyjnych,
• negocjacje z JST, z administracją ŁSSE i innymi podmiotami.
Ponadto oferujemy bieżącą obsługę prawną Klientów biznesowych. Doradzamy w wielu dziedzinach prawa, m.in.
prawa spółek i prawa handlowego, nieruchomości, fuzji i przejęć, zamówień publicznych, a także prawa medycznego i farmaceutycznego. Usługi Kancelarii dedykujemy firmom polskim oraz o zasięgu międzynarodowym, obejmującym wszystkie sektory gospodarki. Świadczymy usługi w języku polskim, angielskim oraz francuskim.
Fortak & Karasiński Legal Advisors is the largest law firm in the Lodz Region according to Rzeczpospolita. Since
2002 we have been supporting companies and ensuring safe dealings to our Clients.
Our experienced team guarantees multifaceted support to businesses interested in investing in the LSEZ:
• assistance in starting and delivering an investment project,
• representing Clients and drafting necessary documentation,
• drafting investment agreements,
• negotiations with territorial self-government units, LSEZ administration and other entities.
On top of that, we offer day-to-day legal services to corporate Clients. Our legal advice competence covers
a vast range of legal areas, e.g. company law and contract law, real estate, mergers & acquisitions, public
procurement but also medical and pharmaceutical law. Our services are dedicated to Polish and international
businesses from all sectors of the economy. Our services are available in Polish, English and French.

GSI GROUP

Działalność / Business: szkolenia biznesowe / business trainings
Łódź, ul. Krokusowa 1/3, T: 42/ 637 31 59, M: 601 315 400, www.gsi.com.pl, zbigniew.grodzki@gsi.com.pl

GSI GROUP jest firmą szkoleniowo-doradczą działającą na rynku od 1996 roku.
Projektujemy indywidualne programy szkoleniowe dla kadry menedżerskiej i pracowników firm, pozwalające
im na pokonywanie przeszkód stojących na drodze do uzyskiwania ponadprzeciętnych rezultatów. Kształcąc
umiejętności, prowadzimy szkolenia dla pionów Sprzedaży i Obsługi Klienta wielu firm i organizacji w zakresie
Przywództwa, Zarządzania Zmianą, Technik Sprzedaży, Negocjacji, Telemarketingu, Zarządzania Sprzedażą,
Budowy Strategii, Budowy Zespołu, Obsługi Klienta.
Prowadzimy renomowaną Akademię Bullet Proof Manager dedykowaną kadrze zarządzającej, szkolenia w
oparciu o metodologię TetraMap (komunikacja, współpraca w zespole), a także program Target Account Selling
– zarządzanie cyklem sprzedaży.
GSI GROUP is a training and consulting company which has been on the market since 1996.
We design individual training programme for managers and employees of companies that allow them to
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Działalność / Business: kancelaria prawna / law firm
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HUTCHINSON INSTITUTE

Działalność / Business: szkolenia językowo - biznesowe / language and business trainings
ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, T: 42 68 55 227, www.hutchinson.org.pl, office@hutchinson.org.pl

Jedyna w swoim rodzaju firma szkoleniowa z rodowodem łódzkim, z której usług korzystają największe korporacje w Polsce. Opracowana przy merytorycznym wsparciu najlepszych trenerów w branży metodologia
nauczania gwarantuje skuteczność, najwyższą jakość i efektywność w najkrótszym możliwym czasie.
Naszą specjalizacją są wszelkiego rodzaju szkolenia językowe, zarówno te ogólne jak i najbardziej skomplikowane merytorycznie. Opracowaliśmy wiele autorskich programów biznesowych, unikatowych w skali kraju
o niespotykanej skuteczności.
Wśród naszych wieloletnich stałych klientów są takie firmy jak Rossmann, Amcor, Interprint, Alstom, Nordea,
mBank, Ceramika Paradyż, IKEA, Swedwood, AQ Wiring Systems, Hutchinson Poland.
• Szkolenia ogólno-językowe
• Szkolenia Business English
• Audyt językowy
• Szkoły zagraniczne
• Szkolenia międzykulturowe
• Szkolenia tematyczne ( prezentacje, negocjacje, sprzedaż, obsługa klienta itp.)
A unique training company based in Łódź which renders services for the largest corporations in Poland. Our
teaching methodology, developed with professional support from the best trainers in the business, guarantees
outstanding quality and effectiveness in the shortest time possible.
We specialize in a broad range of language courses, from general language to specialized content. We have
developed a number of proprietary business programmes without equal in Poland offering unprecedented
effectiveness.
Our long-term partners include such companies as Rossmann, Amcor, Interprint, Alstom, Nordea, mBank,
Ceramika Paradyż, IKEA, Swedwood, AQ Wiring Systems and Hutchinson Poland.
• General language courses
• Business English courses
• Language audits
• Schools abroad
• Intercultural courses
• Thematic courses (presentations, negotiations, sales, customer service, etc.)

stając jednocześnie firmą o szwedzkich korzeniach. Dbamy o cały proces; od pierwszego pomysłu, poprzez
produkcję, po dystrybucję i montaż.
W Kinnarps wierzymy, że dobrze zaprojektowana przestrzeń pracy motywuje, integruje, usprawnia komunikację, poprawia współpracę w zespole, stymuluje innowacyjne podejście co w efekcie zapewnia przewagę nad
konkurencją i generuje zysk.
Naszą ofertę kierujemy do tych, którzy chcą stworzyć kreatywne i dynamiczne środowisko pracy i przyczynić
się w ten sposób do korzyści na rzecz swojej firmy i swoich pracowników. Proponowane przez nas rozwiązania składają się na funkcjonalne, trwałe meble o ponadczasowym designie, rzetelną i profesjonalną obsługę,
komfort pracy w inspirującym otoczeniu.
We are the European leader in our industry. We operate all over the world but our roots have remained in
Sweden. We care about the whole process: from the first idea and production, to distribution and assembly.
In Kinnarps we believe that a well-designed working space motivates, integrates, facilitates communication,
improves cooperation in a team and stimulates an innovative approach, which results in an advantage over
competitors and generates profits.
Our offer is addressed to people who wish to build a creative and dynamic work environment and, as a result,
contribute to the benefits obtained by their companies and employees. The solutions proposed by us include
functional and durable furniture with timeless design, reliable and professional service and comfort derived from
working in an inspiring environment.

KPMG

Działalność / Business: doradztwo podatkowe, księgowe, biznesowe / tax, accountancy, business consultancy
Biuro w Łodzi: Al. Piłsudskiego 22, 90-051 Łódź, T: +48 42 23 27 700, F: +48 42 23 27 701, www.kpmg.pl, lodz@kpmg.pl

KPMG to międzynarodowa sieć firm doradczo-audytorskich zatrudniająca 152 000 pracowników w 156 krajach.
KPMG w Polsce od ponad 20 lat świadczy usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, księgowego,
rachunkowego oraz szeroko pojętego doradztwa biznesowego dla polskich i międzynarodowych firm i instytucji
ze wszystkich sektorów gospodarki. Klienci doceniają wysoki standard świadczonych usług, specjalizacje branżowe oraz szeroką wiedzę na temat rynków lokalnych, regionalnych i gospodarki światowej. KPMG w Polsce
zatrudnia ponad 1 200 osób w siedmiu biurach: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach,
Gdańsku i Łodzi.
KPMG is an international network of consulting- audit companies employing 152 000 employees in 156
countries. KPMG in Poland had for more than 20 years provided services in the scope of audit, tax advisory,
accounting and financial advisory as well as broadly understood business consulting for Polish and international
firms and institutions from all sectors of economy. Clients appreciate high standard of offered services, branch
specialization and extensive knowledge of local and regional markets along as well as of global economy.
KMPG in Poland employs more than 1 200 people in seven offices: in Warsaw, Kraków, Poznań, Wrocław,
Katowice, Gdańsk and Lodz.

KINNARPS

Działalność / Business: wyposażenie biurowe / office equipment
ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź, T: +48 42 659 71 91, www.kinnarps.pl, lodz@kinnarps.pl
Osoba kontaktowa: Tomasz Królikowski, Local Sales Manager; M: +48 609 194 391

Jesteśmy europejskim liderem branży, w której działamy, i prowadzimy działalność na całym świecie, pozo-

MANPOWER

Działalność / Business: branża rekrutacyjna / employment agency
ul. Dąbrowskiego 238, 93-231 Łódź, T: +48 42 649 27 41, F: +48 42 649 24 38, M: +48 660 749 769,
www.manpower.pl, karolina.rzasa@manpower.pl
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overcome obstacles and obtain superior results. We conduct training and teach skills for different sales sectors
for of many companies and organizations in the field of Leadership, Change Management, Technology Sales,
Negotiation, Telemarketing, Sales Management, Construction Strategy, Team Building and Customer Service.
We conduct a renowned Academy of Bullet Proof Manager dedicated to the management of the company,
trainings based on TetraMap methodology (communication, team work), as well as Target Account Selling
programme – managing the sales cycle.
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W ciągu ostatnich 3 lat jako generalny wykonawca z sukcesem ukończyliśmy ponad 12 projektów o wartości
od 2 do 15 mln EUR. Nasi eksperci potrafią nie tylko zrealizować inwestycje w ustalonym czasie i budżecie, ale
także służą swoją wiedzą i doświadczeniem w optymalnym budżetowaniu, projektowaniu i zarządzaniu również
w trakcie ich użytkowania. Firma MCKB była Generalnym Wykonawcą rewitalizacji zabytkowej Fabryki Grohmana, obecnej siedziby ŁSSE.
Zdobyliśmy 1 miejsce w regionalnym rankingu Diamenty Forbesa 2014.

Manpower is the global leader in contingent and permanent recruitment workforce solutions. It is part of
ManpowerGroup, the world leader in innovative workforce solutions, which creates and delivers high-impact
solutions that enable clients to achieve their business goals and enhance their competitiveness.
With 40 of branches in 22 cities across the country, Manpower in Poland has provided organizations with
a continuum of staffing solutions from the incidental to the strategic for more than 10 years, working with
a thousand clients to help them win. The company’s portfolio covers temporary employment, permanent and
contract recruitment, outsourcing and consulting.
In the Human Age, where talent has replaced access to capital as the key competitive differentiator, Manpower
in Poland leverages its trusted brand to develop a deep talent pool, providing clients with access to the people
they need, fast.
Manpower in Poland creates powerful connections between organizations and the talent they need to enhance
their competitiveness and unleash their workforce potential. By creating these powerful connections, the
Company helps everybody achieve more than they imagined, and power the world of work.
Company creates and delivers high-impact solutions through:
• Manpower – comprehensive suite of innovative solutions in temporary work, permanent recruitment,
outsourcing. More at www.manpower.pl
• Experis – specialized brand dedicated to professional resourcing in the fields of IT, engineering and finances..
More at www.experis.pl
• ManpowerGroup Solutions – provides clients with outsourcing services related to human resources, primarily
in the areas of large-scale recruiting and workforce-intensive initiatives. More at www.manpowergroup.pl
• Outplacement – in Poland service provided by ManpowerGroup with methodology of Right Management –
global leader in talent and career management workforce solutions. More at www.manpowergroup.pl

MIKOMAX SMART OFFICE

MCKB SP. Z O.O.

Działalność / Business: generalny wykonawca, branża budowlana / general contractor, construction
ul. Rogowska 3, 91-519 Łódź, T: 42 6588 444, www.mckb.pl, mckb@mckb.pl

Od początku działalności w 1991 roku nasza firma rozwija się i odnosi sukcesy na rynku budowlanym wśród
polskich i zagranicznych inwestorów. Naszą specjalnością są zaawansowane technologicznie obiekty przemysłowe, centra logistyczne, handlowe i biurowe spełniające najwyższe standardy jakości. Główna siedziba
MCKB znajduje się w Łodzi, a biura regionalne we Wrocławiu i w Warszawie.

Since its foundation in 1991, MCKB has developed and achieved great success in the construction market
among both Polish and European investors. We specialise in the construction of advanced technology industrial
buildings, as well as commercial and logistics centres which always meet the highest quality standards. The
headquarters of MCKB are located in Lodz; we also have offices in Warsaw and in Wroclaw.
In the last three years, as general contractor we have successfully completed 12 construction projects with
a total value of almost €60 million. Our experts not only execute construction projects on time and within budget,
but also help with their knowledge and experience in optimising budgeting, design and management. They
continue to offer support after the building becomes operational. MCKB was the general contractor that carried
out the revitalisation of the historical Grohman Factory – the head office of Lodz Special Economic Zone.
MCKB was awarded the title of regional leader in the prestigious Forbes Diamonds 2014.

Działalność / Business: wyposażenie biurowe / office equipment
ul. Przybyszewskiego 92, 93-110 Łódź, T: +48 42 67-88-700, www.mikomax.pl
Osoba kontaktowa: Michał Haze M: +48 601 28 34 50, m.haze@mikomax.pl

Smart Office oznacza dla nas funkcjonalne, dobrze zorganizowane i przyjazne biuro. Dlatego chcemy, by
MIKOMAX był postrzegany nie tylko jako jeden z największych w Polsce producentów mebli biurowych, ale
przede wszystkim jako solidny partner i fachowy doradca przy inwestycjach realizowanych przez naszych
klientów. Każdy kontrakt traktujemy indywidualnie dopasowując do kultury organizacyjnej firmy odpowiednie
rozwiązania – zarówno w sferze organizacji przestrzeni jak i w zakresie ekonomicznych i technicznych potrzeb
realizacji danego przedsięwzięcia.
Jesteśmy przekonani, że przemyślana i dobrze wyposażona przestrzeń przekłada się później na efektywność
pracy, dobrą komunikację w firmie, pobudzanie innowacyjności i interakcji w zespole. Warto o tym myśleć już
w początkowej fazie inwestycji. Pomagamy w analizach, doradzamy, projektujemy. Namawiamy do pierwszego
spotkania, na którym postaramy się Państwu pokazać, jak ważne jest Wasze przyszłe biuro.
Posiadmy: ISO 14001, ISO 9001, liczne nagrody za dynamikę rozwoju i Design. Sprawdź nas!
We consider Smart Office as an office that is functional, well-organised and friendly. This is why we want that
MIKOMAX is seen as not only one of the major Polish manufacturers of office furniture, but also as a reliable partner
and professional adviser in projects implemented by our clients. We treat each contract individually, adapting
appropriate solutions to the company's organisational culture, both in the area of spatial arrangement and with
respect to economic and technical requirements of a given undertaking.
We believe that a carefully planned and well-arranged space improves work performance, communication in the
company, stimulates innovativeness and interactions in the team. This is worth considering at the initial stage of
the project. We assist in analyses, we provide advice, we prepare designs. During our first meeting we will do
our best to show you how much we care about your new office.
We are certified to: ISO 14001 and ISO 9001 standards and received many awards for dynamic development
and design. Check us out!
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Manpower jest światowym liderem rozwiązań HR w zakresie pracy tymczasowej i rekrutacji stałej. Firma jest
częścią ManpowerGroup, lidera innowacyjnych rozwiązań dla globalnego rynku pracy. Manpower tworzy
i dostarcza wysoce skuteczne rozwiązania, które pomagają klientom na całym świecie osiągać cele biznesowe
i zwiększać konkurencyjność.
Manpower w Polsce posiada 40 agencji w 25 miastach w całym kraju. Firma od ponad dziesięciu lat dostarcza
tysiącom klientów w Polsce pełen wachlarz rozwiązań HR, oferując zarówno jednorazowe rekrutacje jak również
wsparcie w opracowaniu i realizacji strategii personalnej. Usługi Manpower w Polsce obejmują pracę tymczasową, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie zewnętrzne oraz doradztwo personalne.
W Erze Człowieka potencjał ludzki staje się siłą napędową wzrostu gospodarczego a talent wyznacznikiem
konkurencyjności firm. Dzięki silnej i zaufanej marce, Manpower w Polsce skutecznie przyciąga kandydatów, co
gwarantuje klientom szybki dostęp do pracowników jakich potrzebują.
Manpower w Polsce umożliwia owocną współpracę pomiędzy organizacjami i talentami. Firma podnosi konkurencyjność swoich klientów i zwiększa potencjał kandydatów tworząc innowacyjne, efektywne rozwiązania,
dzięki którym mogą oni osiągnąć więcej niż oczekiwali i odnieść sukces w zmieniającym się świecie pracy.
Organizacja dostarcza unikalne usługi dla firm i kandydatów poprzez:
• Manpower – szeroki wachlarz rozwiązań zapewnia firmom wsparcie w obszarach: praca tymczasowa, rekrutacja stała, zatrudnienie zewnętrzne, doradztwo personalne. Więcej na www.manpower.pl
• Experis – doradztwo personalne, interim, rekrutacja specjalistów oraz kadry zarządzającej w obszarach IT,
inżynieria, finanse. Więcej na www.experis.pl
• ManpowerGroup Solutions – outsourcing procesów i funkcji, w szczególności procesów wymagających
dużych nakładów siły roboczej i rekrutacji masowych. Więcej na www.manpowergroup.pl
• Outplacement – usługa realizowana w Polsce na podstawie metodologii Right Management, marki ManpowerGroup, największej na świecie firmy świadczącej usługi outplacementu. Więcej na www.manpowergroup.pl
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MVT MULTIINVESTMENT S.A.

Działalność / Business: architektura i nadzór / architecture and supervision
ul. Solec 81b lok.-A51, 00-382 Warszawa, Biuro: ul. Zenitowa 9, 93-480 Łódź, T/F: +48 42 6800881,
www. multiinvestment.pl, biuro@multiinvestment.pl

Jesteśmy firmą rodzinną w trzecim pokoleniu inżynierów budownictwa. Firma jest członkiem BCC, wieloletnim
partnerem ŁSSE. Działamy na rynku od 1987 r. posiadamy ogromne doświadczenie w zakresie nadzoru budowlanego. Ponad 4.000.000 m2 zrealizowanych z sukcesem i oddanych do użytkowania Inwestycji. Oferujemy
kompleksową obsługę i pomoc dla Inwestorów realizujących wszelkiego rodzaju obiekty budowlane w zakresie:
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Inżynier Kontraktu, Inwestor Zastępczy, przeglądy budowlane, śledztwa
budowlane, analizy dokumentacji odbiorowej i powykonawczej, kompleksowe przeglądy nieruchomości pod
kątem zakupu, legalizacja samowól budowlanych. Nasza dewiza: profesjonalizm, skuteczność, kompleksowość obsługi Inwestorów. Celem jest satysfakcja Klienta z udanej realizacji Inwestycji.
We are a family business of the third generation of construction engineers. Our company is a member of BCC
and a long-term partner of Lodz Special Economic Zone. We have been operating since 1987, we have an
extensive experience in construction supervision. We have successfully completed projects involving more than
4,000,000 m2 of space. We offer an end-to-end service and assistance to investors implementing various kinds
of facilities with respect to: Investment Supervisor, Contract Engineer, Project Manager, construction inspection,
investigation, analysis of acceptance documents and as-built documents, comprehensive inspection of
property for sale, legalising unpermitted construction. Our main values include professionalism, effectiveness,
comprehensive service for investors. Our goal is the Client's satisfaction with the result of the project.
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OCMER SP. Z O.O.

Działalność / Business: budownictwo przemysłowe / industrial building
Al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź, T: +48 42 634 87 90, www.ocmer.com.pl, office@ocmer.com.pl
Osoba kontaktowa: Marcin Białkowski – Business Development Manager, marcin.bialkowski@ocmer.com.pl

OCMER Sp. z o.o. należy do holenderskiej Grupy Janssen de Jong i jest siostrzaną spółką firmy REMCO. Na
polskim rynku istnieje od 1994 roku, zajmuje się projektowaniem oraz generalnym wykonawstwem obiektów przemysłowych. OCMER specjalizuje się w budowie hal o dużych powierzchniach i dużych rozpiętościach. Realizuje
hale produkcyjne, magazynowe, logistyczne, sportowe, handlowe, stacje obsługi samochodów oraz sortownie
owoców i chłodnie. Nasze przedsiębiorstwo charakteryzuje profesjonalizm oraz terminowość realizacji inwestycji.
Rzetelność przedsiębiorstwa oraz jego dynamiczny rozwój został potwierdzony przyznanymi tytułami: „Budowy
Roku”, „Gazeli Biznesu” i „Przedsiębiorstwa Fair Play”. Natomiast jakość świadczonych usług pozwoliła
uzyskać Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2008. OCMER może pochwalić się zrealizowanymi obiektami o łącznej powierzchni kilkuset tysięcy metrów kwadratowych.
OCMER Sp. z o.o. is owned by a Dutch Janssen de Jong Group. Moreover Ocmer is Remco's sisterly company.
OCMER Ltd. Company located in Lodz was founded in 1994 as a regional branch office. OCMER’s business is
to provide customers with a comprehensive delivery service of steel facilities including a light cladding system
and “turn-key” projects. We provide specialized documentation and offer assistance in purchasing lands for the
facilities to be constructed as well as designing and technical support.
OCMER company has a long track record of building industrial halls throughout Poland and Belarus for
international as well as domestic investors. As a result OCMER builds for all branches: production, transport,

PKF CONSULT

Działalność / Business: audyt, doradztwo podatkowe, partnerstwo publiczno-prywatne, consulting, rachunkowość, kadry i płace / audit, tax consultancy, public-private partnership, consulting, accounting, HR
Biuro w Łodzi: ul. Dowborczyków 30/34, 90-019 Łódź, T: +48 42 637 10 11, www.pkfpolska.pl, pkfconsult@pkfpolska.pl

Realizując zadania audytorskie od ponad 20 lat dbamy o Państwa czas, wiarygodność, bezpieczeństwo, rozwój i
kapitał, co jest istotnym składnikiem sukcesu firmy. Wartość usług audytorskich wzbogacamy o wnioski dotyczące
ryzyka procesów biznesowych, które pozwalają usprawnić procesy zarządzania. Nasze wsparcie dla Klientów
ze specjalnych stref ekonomicznych obejmuje usługi z zakresu szeroko pojętego konsultingu, rachunkowości,
doradztwa podatkowego oraz m. in. usług z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.
Globalny zasięg sieci PKF International, której jesteśmy członkiem pozwala nam obsługiwać Klientów bez względu
na miejsce, w którym działają. Międzynarodowe doświadczenie ekspertów oraz rozległa baza kontaktów z firmami
członkowskimi z całego świata jest wsparciem kreującym wartość dodaną dla naszych Klientów. W poszukiwaniu
optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań
naszych Klientów.
For over 20 years we help our Clients in resolving their business problems. We show them how to improve
their activity based on the world’s best examples, and how to adjust it to legal requirements in order to gain a
competitive advantage. Our support for Clients in special economic zones (SEZs) includes services such as
consulting, accounting, tax advisory and public-private partnership.
The global reach of the PKF International network, which we belong to, allows us to serve Clients wherever they
operate. International experience of our experts and contacts with member firms all over the world guarantee
support that provides our Clients with value added. In search for optimum solutions, we avoid the beaten tracks.
We look for the right way, adjusted to the expectations of our Clients.

PKP ENERGETYKA S.A.

Działalność / Business: energetyczna / energy
Dystrybucja energii elektrycznej: Łódzki Rejon Dystrybucji, T: +48 42 205 53 78, ed.rd2@pkpenergetyka.pl.
Sprzedaż energii elektrycznej: Pion Sprzedaży – Łódzki Region Sprzedaży, T: +48 42 205 56 65,
eo.ez2@pkpenergetyka.pl. Usługi elektroenergetyczne: Zakład Łódzki, T: +48 42 205 53 75 w. 124,
ez2@pkpenergetyka.pl

PKP Energetyka S.A. jest firmą świadczącą usługi elektroenergetyczne oraz dostawę energii elektrycznej na
terenie całej Polski. Działamy poprzez terenowe jednostki w postaci: Regionów Sprzedaży, Rejonów Dystrybucji
oraz Zakładów Usług.
• Dystrybucja energii elektrycznej: posiadamy własną sieć elektroenergetyczną 110kV, 15kV, 0,4kV, którą konsekwentnie modernizujemy i rozbudowujemy dostosowując do wymagań klientów. W ostatnich latach na terenie
województwa łódzkiego wybudowaliśmy i przekazaliśmy do eksploatacji trzy stacje elektroenergetyczne 110/15kV:
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storage, distribution, wholesale trade, retail trade, service industry and sport and recreation. Together with
the investor we always choose an optimal solution satisfying they needs. The efficient work of our engineers
provides the customers with the highest quality products at reasonable price.
The company’s reliability and dynamic development were confirmed by the following awards: “Construction of
the Year”, “Business Gazelle” and “Fair Play Company”. The service quality was furthermore acknowledged by
the achievement of ISO 9001:2008 Management System Certification. Consequently, the company is proud of
completing projects of total surface of several hundred thousand square meters.
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PKP Energetyka S.A. is a company which provides electricity services and supplies electricity throughout Poland.
We operate through our local units, such as: sales regions, distribution regions and services centres.
• Distribution of electricity: we have our own 110kV, 15kV, 0.4kV electric grid, which we constantly upgrade and
expand to adapt it to our customers' needs. In recent years, in the Lodz Region we have built and given for
operation three 110/15kV electric stations: RPZ PKP STARA WIEŚ in Kutno, RPZ PKP NIEWIADÓW and RPZ
PKP ŁÓDŹ OLECHÓW.
• Sale of electricity: we offer comprehensive supply of electricity (through connecting the customer to the electric grid
of PKP Energetyka S.A. and under TPA rules), supplying electricity through electric grids of another power company.
• Electricity services : we provide comprehensive electricity services. We offer: construction of outdoor and cable
lines, construction, modernisation and maintenance of transformer stations, construction and maintenance of
indoor installations, construction and maintenance of outdoor lighting lines, establishing location of cable routes
and damaged power cables, construction of measurement systems, adaptation of measurement systems to
the balancing market (TPA), electric measurements, assessment of the dielectric equipment, 24/7 assistance
in case of emergency.
The quality of our services is measured by our customers, including companies operating in the Lodz Special
Economic Zone and other businesses and institutions operating in the Lodzkie Voivodeship. These include: DELL
Products Łódź, Euroglas Polska Sp. z o.o., Fuji Seal, JTI Polska Sp. z o.o., DS Smith, Amcor Polska Sp. z o.o.,
Pamapol S.A., Glaspo Sp. z o.o., Bilplast Sp. z o.o., HOOP Polska Sp. z o.o. To learn more about our services, please
visit www.pkpenergetyka.pl or contact us directly at our office in Lodz at 28, Tuwima Street.

relating to job searching and obtaining new qualifications. Pracuj.pl also supports companies in creating their
image as employers, which helps them attract the best candidates. The website was created in 2000 and is
a member of the Group called Pracuj Solutions sp. z o.o. Pracuj.pl is a founding member of the largest global
independent recruitment websites called The Network, which gathers websites from more than 70 countries.

GRUPA PROGRES

Działalność / Business: doradztwo personalne, rekrutacje stałe / hr consulting, permanent recruitment
ul. Piotrkowska 16, 90-269 Łódź, T: 663 797 315, grupaprogres.pl, michal.krupski@grupaprogres.pl

Grupa kapitałowa Progres to ogólnopolski dostawca rozwiązań z zakresu pracy tymczasowej, rekrutacji stałych,
szkoleń oraz doradztwa personalnego. Od 2002 roku wspieramy naszych Klientów w obszarze rozwiązań
pracy tymczasowej oraz rekrutacji stałych, a od 2009 proponujemy szeroki wachlarz usług w ramach oferty
Progres Consulting.
Znajdujemy się w pierwszej dziesiątce polskiego rynku Agencji Pracy Tymczasowej. Współpracujemy z ponad
600 firmami na terenie całego kraju, dzięki 12 sprawnie funkcjonującym oddziałom.
Capital Group Progres is a national provider of HR solutions. Since 2002, we have been supporting our Clients
with temporary and permanent recruitment, and since 2009 we have been offering wide range of Progres
Consulting services.
We have been placed in the first ten of Temporary Recruitment Agencies available in the Polish market. Due to
our 12 active branches in Poland, we cooperate with more than 600 companies from the country.
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PWC

Działalność / Business: consulting
Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, T: +48 22 523 40 00, www.pwc.pl, pwcpoland@pl.pwc.com
Biuro PWC w Łodzi: Green Horizon, ul. Pomorska 106, 91-402 Łódź, T: +48 42 664 33 00, pwc_lodz@pl.pwc.com

PRACUJ.PL

Działalność / Business: branża rekrutacyjna / employment agency
Biuro Regionalne w Łodzi: ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, T: +48 42 663 24 79, www.pracuj.pl, lodz@pracuj.pl

Pracuj.pl to najczęściej odwiedzany przez internautów polski portal pracy, skierowany do specjalistów i menedżerów. Codziennie kandydaci mogą znaleźć w serwisie co najmniej kilkanaście tysięcy ofert pracy, a także
porady specjalistów dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju zawodowego oraz zdobywania dodatkowych
kwalifikacji. Pracuj.pl wspiera również firmy w kształtowaniu ich wizerunku jako pracodawców, dzięki czemu
mogą liczyć na zgłoszenia najlepszych kandydatów. Portal powstał w 2000r. i należy do Grupy Pracuj Solutions
Sp. z o.o. Pracuj.pl jest członkiem-założycielem największego na świecie sojuszu niezależnych serwisów rekrutacyjnych The Network, zrzeszającego serwisy działające w ponad 70 krajach świata.
Pracuj.pl is the most popular employment website among Polish internet users, addressed to professionals
and managers. Every day, candidates may search the website for thousands of job offers and professional tips
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RPZ PKP STARA WIEŚ w Kutnie, RPZ PKP NIEWIADÓW i RPZ PKP ŁÓDŹ OLECHÓW.
• Sprzedaż energii elektrycznej: oferujemy kompleksową dostawę energii elektrycznej (przez przyłączenie
odbiorcy do sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A.) oraz na zasadach TPA – dostarczając energię
elektryczną przez sieci dystrybucyjne innego przedsiębiorstwa energetycznego.
• Usługi elektroenergetyczne: świadczymy kompleksowe usługi elektroenergetyczne. Nasza oferta zawiera
m. in.: budowę linii napowietrznych i kablowych, budowę, modernizację oraz utrzymanie stacji transformatorowych, budowę i utrzymanie instalacji wewnętrznych, budowę i utrzymanie linii oświetlenia zewnętrznego, lokalizację tras kablowych oraz miejsc uszkodzeń kabli energetycznych, budowę układów pomiarowych, przystosowanie układów pomiarowych do rynku bilansującego (TPA), pomiary elektryczne, badanie sprzętu dielektrycznego, całodobowy serwis awaryjny.
Miarą jakości naszych usług są klienci, do których należą firmy działające w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz inne podmioty gospodarcze i instytucje działające na terenie województwa łódzkiego. Są wśród
nich m. in.: DELL Products Lodz, Euroglas Polska Sp. z o.o., Fuji Seal, JTI Polska Sp. z o.o., DS Smith, Amcor
Polska Sp. z o.o., Pamapol S.A., Glaspo Sp. z o. o., Bilplast Sp. z o. o., HOOP Polska Sp. z o.o. W celu poznania
pełnej oferty naszych usług zapraszamy na stronę internetową www.pkpenergetyka.pl lub do kontaktu bezpośredniego w siedzibie w Łodzi przy ul. Tuwima 28.

PWC w Polsce zatrudnia zespół ponad 1700 specjalistów w siedmiu miastach: w Łodzi, Gdańsku, Katowicach,
Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Nasza oferta jest kierowana do firm działających we wszystkich
sektorach gospodarki – zarówno do największych koncernów, jak i lokalnych przedsiębiorstw rodzinnych oraz
podmiotów z sektora publicznego.
W ramach działu doradztwa prawno-podatkowego funkcjonuje specjalistyczny Zespół Pomocy Publicznej, który
posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania pomocy publicznej,
w szczególności w postaci zwolnienia z podatku dochodowego w specjalnych strefach ekonomicznych („SSE”).
Kompleksowo wspieramy przedsiębiorców planujących rozpocząć działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, a także podmioty już funkcjonujące w ramach SSE. Nasze doradztwo obejmuje wszystkie
etapy działalności strefowej m.in wprowadzanie przedsiębiorstw do SSE, przeglądy strefowe, przeglądy wydatków
kwalifikowanych, postępowania przed organami podatkowymi w kwestiach związanych z działalnością na terenie
SSE, szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz pomocy publicznej, bieżące doradztwo dotyczące prowadzenia działalności w SSE. Specjalizujemy się także w pozyskiwaniu innych form pomocy publicznej, w tym dotacji
ze środków unijnych i krajowych, grantów rządowych oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.
PWC Poland has a team of over 1,700 specialists in seven cities: Lodz, Gdansk, Katowice, Kraków, Poznan,
Warsaw and Wroclaw. Our offer is addressed to firms operating in all sectors of the economy – both the largest

RESPECT SP. Z O.O.,

Działalność / Business: doradztwo i szkolenia / consultancy and trainings
ul. Makowa 19, 91-480 Łódź , T: 42 236 70 30, www.respect-ds.pl, e-mail: respect@respect-ds.pl
Kontakt: Ewa Puzia – Sawicka Vice Prezes Zarządu, M: 606 92 92 84, e.puzia@respect-ds.pl

Jesteśmy firmą specjalizująca się w realizacji projektów doradczo – szkoleniowych. Etyka postępowania
i szacunek jest kluczową wartością kształtującą naszą postawę w biznesie. Nasze kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe i znajomość najlepszych praktyk zdobytych w polskim i zagranicznym otoczeniu biznesowym
pozwalają nam spojrzeć na firmę Klienta z różnych perspektyw, co skutkuje szybką i trafną oceną obecnej sytuacji w organizacji. Jako praktyków biznesu, wyróżnia nas podejście systemowe i nastawienie na poszukiwanie
rozwiązań, które przynoszą firmie długotrwałe efekty biznesowe.
Główne obszary naszej specjalizacji
• rozwój kompetencji menedżerskich, produkcyjnych i sprzedażowych na różnych szczeblach w organizacji
począwszy od najwyższej do najniższej kadry menedżerskiej
• transfer kompetencji rozwijanych podczas szkoleń do środowiska pracy
• optymalizacja procesów i poprawa efektywności działania firmy poprzez wdrażanie idei i narzędzi Lean
Management
• diagnoza kompetencji menedżerskich i pracowniczych oraz identyfikacja potencjału przywódczego
w organizacji
RESPECT. TWORZYMY ROZWIĄZANIA Z SZACUNKIEM DLA BIZNESU.
We are specialized in realization of advisory and training projects. The ethic and respect are crucial values to
form our attitude in business. Our long term business experience, knowledge of the bests practices gained in
polish and international business environment, let us look at the client's company from different angles. It let us
also quickly and properly evaluate current situation of a client's business. As an experienced experts, we are
distinguished by a system approach and attitude towards looking for the solutions which brings long term effects
to a company.
Main areas which we are specialized in:
• development of management, production and sale skills & competences on all levels of company structure
• transfer to company environment competences developed during training sessions
• optimization and improvement of business processes and company efficiency by implementation of idea and
instruments of Lean Management
• diagnose of management and employee competences and identification of managers potential in company
headcount
RESPECT. SOLUTIONS WITH RESPECT TO THE BUSINESS.

SEKA S.A.

Działalność / Business: outsourcing
ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź, T: +48 42 662 10 80, www.seka.pl, lodz@seka.pl

SEKA S.A. jest ogólnopolską firmą outsourcingową świadczącą od ponad 25 lat kompleksowe usługi w zakresie:
• bhp oraz ppoż.,
• ochrony środowiska,
• prawa pracy,
• szkoleń.
Naszymi stałymi klientami jest ponad 600 firm w całym kraju, które zatrudniają powyżej 270 000 pracowników.
Takiej liczbie pracowników zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Dotychczas przeszkoliliśmy
ponad 700 000 osób z m.in. z zakresu bhp, prawa pracy, ochrony środowiska, ale również szkoleń zawodowych,
rachunkowości, zagadnień personalnych czy obsługi komputerowych programów biurowych.
Wysoką jakość naszych usług potwierdzają certyfikaty PN-EN ISO 9001:2008, certyfikat CIOP-PIB, a także uzyskane
tytuły Gazel Biznesu 2003-2009 i 2012 oraz tytuł Partnera Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy. Od
2010 r. SEKA S.A. jest również partnerem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
SEKA S.A. is a Polish outsourcing company which for 25 years has been providing comprehensive services
relating to:
• occupational health and safety and fire protection,
• environmental protection,
• labour law,
• training.
Our long-standing customers include over 600 companies from the whole country which employ over 270,000
workers. We ensure that those workers have safe and healthy working conditions. So far, we have trained more
than 700,000 people in occupational health and safety, labour law and environmental protection and provided
them with specialised training, accounting training, courses on personal issues and operation of office software.
The top quality of our services is confirmed by the PN-EN ISO 9001:2008 certificate, CIOP-PIB certificate and the
following titles: Gazelle of Business 2003–2009 and 2012 and the Partner of the Training Centre at the National
Labour Inspectorate. Since 2010, SEKA S.A. has also been a partner of the Lodz Special Economic Zone.

SKB SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Działalność / Business: budownictwo / construction

ul. Wedmanowej 12, 93-228 Łódź, ul. Sucharskiego 49, 97-500 Radomsko, T/F: +48 44 682 34 68,
www.skb.net.pl, wycena@skb.net.pl

Firma SKB Spółka z o.o. Spółka komandytowa powstała na bazie przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego Sławomir Dobosz działającego od 1990 r.
Specjalizujemy się w :
• usługach ogólnobudowlanych,
• precyzyjnej obróbce skrawaniem metali – wspieraną przez FON SKB,
• wykonaniu i montażu konstrukcji stalowych,
• zarządzaniu nieruchomościami,
• energetyce,
• wypożyczaniu sprzętu,
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concerns and local family businesses as well as public sector entities.
The Tax and Legal Department comprises a specialist Public Aid Team which has many years’ practical experience
in obtaining and using public aid, especially in the form of income tax exemptions in special economic zones
(“SEZ”).
We offer comprehensive support for enterprises planning to commence business activities in special economic
zones as well as entities already functioning in SEZs. Our advisory services cover all stages of operations
in the zones, amongst others bringing enterprises into SEZs, in-zone reviews, eligible expenditure reviews,
proceedings before the tax authorities in matters relating to operations within SEZs, training courses in tax law
and public aid and on-going advice on operating in SEZs. We also specialize in obtaining other forms of public
aid, including subsidies from EU and national funds, government grants and exemptions from real estate tax.
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SKB Ltd. Limited Partnership was formed as a result of the transformation of „P.P.U. Slawomir Dobosz”, which
had been working since 1990.
The company specializes in:
• general construction services,
• precise machining of metals – supported by the FON (Power-train Axis Factory),
• producing and assembly of steel structures,
• property management,
• energetics,
• rental of equipment,
• design & Build System.
We have potential which enables the implementation of projects in a short time, based on our more than twenty
years of experience.
The team of qualified engineers, designers and professional employees works for us. We have modern
machinery, which influences the speed and quality of our service. Entrusted projects we implement reliably and
efficiently. We always try to optimize our projects and help to our customers to achieve ones goal.
We invite you to cooperation!

TAKENAKA EUROPE GMBH SP. Z O.O.

Działalność / Business: architektura, inżynieria, budownictwo / architecture, engineering, construction
Oddział w Polsce
Biuro Oddziału: ul Armii Krajowej 61, Biurowiec Atal, 1 piętro, 50-541 Wrocław,
Biuro Rejestracji: ul. Nowogrodzka 15/4, 00-511 Warszawa, www.takenaka.eu
Osoby kontaktowe:
Bogumiła Jurczyszyn, M: +48 693 278 029, bjurczyszyn@takenaka.pl
Lech Komar, M:+48 693 990 681, komar@takenaka.pl

TAKENAKA EUROPE to europejska struktura TAKENAKA Corporation - istniejącej od 1610 roku, najbardziej uznanej
japońskiej, czołowej światową firmą inżynieryjno-budowlanej.
Oferuje klientom japońskim i międzynarodowym doradztwo w zakresie wyboru terenów pod inwestycje i ich
analizę techniczną, kompleksowe usługi projektowe oraz generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych dla
sektora motoryzacji, elektroniki oraz wielu innych sektorów przemysłu i budownictwa ogólnego.
TAKENAKA EUROPE is European daughter company of TAKENAKA Corporation, active since 1610, the most
admired and Japanese global leading engineering and construction company.
The Company provides Japanese and international clients with consulting services in site selection and
technical due diligence, renders full scope of design engineering services and undertakes general contracting
of investment projects for automotive, electronics and other various sectors of industry and general construction.

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A.

Działalność / Business: energetyka / power industry
ul. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, T: +48 42 675 50 00, www.energiadlalodzi.pl

VEOLIA – ODNAWIAMY ZASOBY ŚWIATA
Veolia Energia Łódź jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, którego podstawową
działalnością jest wytwarzanie ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji. Veolia inwestuje również
w odnawialne źródła energii, prowadzi działania na rzecz racjonalnego korzystania z ciepła, zrównoważonego
rozwoju, jest partnerem szeregu inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, miasta i regionu.
Łódzka sieć ciepłownicza jest drugą co do wielkości w kraju. Dzięki niej Veolia przesyła ciepło systemowe
do ok. 60 proc. łódzkich odbiorców. Zasila w ciepło zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej,
centra handlowe i usługowe. Uczestniczy w największych przedsięwzięciach inwestycyjnych podejmowanych
w mieście, współpracuje z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Z władzami miasta działa w zakresie rewitalizacji i likwidacji źródeł niskiej emisji.
Grupa Veolia jest w Polsce jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki
wodno-ściekowej i odpadowej. Veolia jest wieloletnim, sprawdzonym partnerem miast i przemysłu, oferującym
usługi dostosowane do potrzeb swoich klientów. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Prowadzi działalność w 40 miastach, działając poprzez spółki: Veolię Energię Polska
(holding), 7 głównych spółek operacyjnych – Veolię Energię Warszawa, Veolię Energię Łódź, Veolię Energię
Poznań, Veolię Energię Poznań ZEC, Veolię term, Veolię Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.
www.veolia.pl
VEOLIA – RESOURCING THE WORLD
Veolia Energia Łódź is one of the largest power enterprises in Poland, the core activity of which is cogeneration
of system heat and electricity. Veolia also invests in renewable energy sources, takes actions aimed at efficient
use of heat and sustainability. It is also a partner in a series of initiatives for the benefit of local community, the
city and the region.
The district heating system in Łódź is the second largest in Poland. With this system, Veolia can distribute system
heat to approx. 60 % of its end users in Łódź. Veolia supplies heat to industrial plants, public institutions as well
as shopping and service centres. Veolia participates in the biggest investment projects carried out in the city,
and cooperates with the Łódź Special Economic Zone. Together with city authorities, Veolia takes actions for
upgrading and removal of low emission energy sources.
Veolia Group is in Poland one of the leading providers of services in energy, water and sewage, and waste
management. Veolia is a long-term, proven partner for cities and industry, offering services adapted to needs of
its customers. It creates and implements solutions that are economically efficient and environmentally friendly.
Veolia runs its business in 40 cities in the form of the companies: Veolia Energia Polska (holding), 7 main
operating companies – Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia Energia
Poznań ZEC, Veolia Term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich
Górach and their subsidiaries.
www.veolia.pl

INWESTORZY I PARTNERZY ŁSSE O SOBIE
LODZ SEZ'S INVESTORS AND BUSINESS PARTNERS ABOUT THEMSELVES

INWESTORZY I PARTNERZY ŁSSE O SOBIE
LODZ SEZ'S INVESTORS AND BUSINESS PARTNERS ABOUT THEMSELVES

71

• systemie Design & Build.
Posiadamy potencjał, który umożliwia realizację projektów w krótkim czasie na podstawie naszego ponad
dwudziestoletniego doświadczenia.
Pracuje dla nas kadra wykwalifikowanych inżynierów, projektantów oraz pracowników specjalistycznych. Posiadamy nowoczesny park maszynowy, który wpływa na szybkość i jakość wykonywanych usług. Powierzone
projekty realizujemy rzetelnie i sprawnie. Zawsze staramy się zoptymalizować nasze projekty i pomóc Kontrahentom osiągnąć swój cel.
Zapraszamy do współpracy!
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AMCOR FLEXIBLES REFLEX SP. Z O.O.

ORSA MOTO SP. Z O.O.

AQUILA RADOMSKO SP. Z O.O.

PINI POLSKA SP. Z O.O.

ASTI SP. Z O.O.

PROFILPAS POLSKA SP. Z O.O.

BAKER HUGHES POLAND SP. Z O.O.

PROWELL SP. Z O.O.

BEEF-BEEF SP. Z O.O.

PRT RADOMSKO SP. Z O.O.

BZWF MOTOR SP. Z O.O.

RECULER SP. Z O.O.

CIAT SP. Z O.O.

SCANAQUA SP. Z O.O.

COKO-WERK POLSKA SP. Z O.O.

SCHAUMAPLAST - ORGANIKA SP. Z O.O.

CORRECT - K.BŁASZCZYK I WSPÓLNICY SP.K.

SERIOPLAST POLAND SP. Z O.O.

ELFA PHARM SP. Z O.O.

SFB POLSKA SP. Z O.O.

EUROS SP. Z O.O.

SISA POLSKA SP. Z O.O.

FLEXPOL SP. Z O.O.

SPONCEL SP. Z O.O.

FUJI SEAL POLAND SP. Z O.O.

ST. MAJEWSKI S.A. SP. K.

GILLETTE POLAND INTERNATIONAL SP. Z O.O.

STAR FITNESS S.A.

GREINER MULTIFOAM SP. Z O.O.

SUWARY TECH SP. Z O.O.

HAMBURGER PINI SP. Z O.O.

SWM POLAND GP SP. Z O.O. SP. J.

HUTA SZKŁA ANEWAL SP. Z O.O.

THERMICA SP. Z O.O.

HUTA SZKŁA FENIKS 2 SP. Z O.O.

UMA INVESTMENTS SP. Z O.O.

HUTCHINSON POLAND SP. Z O.O.

VPK PACKAGING SP. Z O.O.

IMA SOLUTION SP. Z O.O.

WEIDENHAMMER POLSKA SP. Z O.O.

INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS SP. Z O.O.

ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY ADAMED-PHARMA S.A.

ISOPAK POLAND SP. Z O.O.
KAPELLA SP. Z O.O.
LAMPRE SP. Z O.O.
L-CORRECT SP. Z O.O.
LOGIQ ROŻKO SP. J.
LOGISTYKA 24 SP. Z O.O.
MANULI HYDRAULICS MANUFACTURING SP. Z O.O.
MEDANA PHARMA S.A.
MESGO POLSKA SP. Z O.O.
MONDI KUTNO SP. Z O.O.
MP PRODUCTION SP. Z O.O.
NEWCOLD SP. Z O.O.
NORD FARM SP. Z O.O.
NORDKALK SP. Z O.O.

OTHER LODZ
SEZ'S INVESTORS

ORGANIKA - CAR S.A.

POZOSTALI
INWESTORZY

AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z.O.O.

INDEKS
INWESTORÓW

INVESTORS'
INDEX

A

19

ENGINOVA SP. Z O.O.

4

ABB SP. Z O.O.

19

ERICPOL SP. Z O. O.

4

ALBEA POLAND SP. Z O.O.

20

EUROGLAS POLSKA SP. Z O.O.

5

AMBRO LOGISTICS SP. Z O.O.

20

EUROMETAL SA

5

AMG.NET

6

AUGUST FALLER KG

F
21

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A.

B

21

FERAX SP. Z O.O.

6

BAKKALAND S.A.

22

FRIGO LOGISTIC SP. Z O.O.

7

BARRY CALLEBAUT POLSKA SP. Z O.O.

23

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SP. Z O.O.

8

BORA POLAND SP. Z O.O.

8

BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O.

9

BUSINESS SUPPORT SOLUTION S.A.
C

G
24

G.W. & CRYSTAL FASHION WŁODZIMIERZ GRONOWALSKI SP. JAWNA
H

25

HAERING POLSKA SP. Z O.O.

26

HAPAM POLAND SP. Z O.O.

26

HSV POLSKA SP. Z O.O.

27

HTL-STREFA S.A.

10

CEDROB S.A.

11

CHEMIPACK SP. Z O.O.

12

CHIPITA POLAND SP. Z O.O.

12

CLARIANT

13

CORNETTE UNDERWEAR – ANDRZEJ MOŻDŻEŃ

13

CORTIZO

27

INDESIT COMPANY POLSKA SP. Z O.O.

14

CREATIVE WEB SP. Z O.O.

28

INFOSYS BPO POLAND SP. Z O.O.

28

INTERPRINT POLSKA SP. Z O.O.

29

IZO-BALEX SP. Z O.O. SP. K.

D
15

DE HEUS SP. Z O.O.

15

DELIA COSMETICS SP. Z O.O.

16

DIGITAL ONE COSULTING SP. Z O.O. / DIGITAL ONE BPO SP. Z O.O.

17

DRAHTZUG STEIN ŁÓDŹ SP. Z O. O.

17

DUON SERVICES SP. Z O.O.

18

I

K
30

KAMPMANN POLSKA SP. Z O.O.
M

30

MABION S.A.

E

31

MDH SP. Z O.O.

EMO-FARM SP. Z O.O.

31

MECALIT POLSKA SP. Z O.O.

32

MESSER POLSKA SP. Z O.O.

32

MEYER TOOL POLAND SP. Z O.O.

46

VANDEMOORTELE POLSKA SP. Z O.O.

33

MGL SP. Z O.O.

47

P.P.H.U. VERTEX GRZEGORZ GAJKOWSKI

33

MODI SP. Z O.O.

V

W
47

WAGRAN SP. Z O.O.

P

48

WIELTON S.A.

34

PARADYŻ SP. Z O.O.

48

WIRTHWEIN POLSKA SP. Z O.O.

34

PARTNER LOGISTIC SP. Z O.O

49

WYTWÓRNIA KLEJÓW I ZAPRAW BUDOWLANYCH S.A.

35

POLIGRAF MAREK WIĘCKOWSKI

36

POLYONE POLAND MANUFACTURING SP. Z O.O.

36

POPRAWA PRODUCENT OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH

37

PRESS - GLAS S.A.

38

PROCTER & GAMBLE OPERATIONS POLSKA SP. Z O.O.
Q

38

QUICK-MIX. SP. Z O.O
S

39

S. I A. PIETRUCHA SP. Z O.O.

40

SANDOZ POLSKA SP. Z O.O

40

SANITEC KOŁO SP. Z O.O

41

SCHRANER POLSKA SP. Z O.O.

41

SENSILAB POLSKA SP. Z O.O. - S.K.A.

42

SIRMAX POLSKA SP. Z O.O.

43

SONOCO POLAND PACKAGING SERVICES SP. Z O.O.

43

SUPERDRÓB ZAKŁADY DROBIARSKO-MIĘSNE S.A.
T

44

TOPSIL GLOBAL SP. Z O.O. SP. K.

45

CERAMIKA TUBĄDZIN II SP. Z O.O.

Y
50

YUNCHENG (POLAND) SP. Z O.O.

INDEKS
PARTNERÓW
B
52

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

52

BANK PEKAO S.A.

53

BINŻ SPÓŁKA AKCYJNA

54

BRITISH CENTRE

PARTNERS'
INDEX
63

MIKOMAX SMART OFFICE

64

MVT MULTIINVESTMENT S.A.
O

64

OCMER SP. Z O.O.
P

C

65

PKF CONSULT

54

CHUDZIK KANCELARIA PRAWNA

65

PKP ENERGETYKA S.A.

55

COBOUW POLSKA SP. Z O.O.

66

PRACUJ.PL

56

COMMERCECON SP. Z O.O. SP.K.

67

GRUPA PROGRES

67

PWC

D
56

DELOITTE
E

57

58

FINANSE DLA FIRM

59

KANCELARIA FORTAK & KARASIŃSKI RADCOWIE PRAWNI
G

HUTCHINSON INSTITUTE
K

60

KINNARPS

61

KPMG
M

61

MANPOWER

62

MCKB SP. Z O.O.

RESPECT SP. Z O.O.
S

69

SEKA S.A.

69

SKB SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
T

70

GSI GROUP
H

60

68

EY (DAWNIEJ: ERNST & YOUNG)
F

59

R

TAKENAKA EUROPE GMBH SP. Z O.O.
V

71

VEOLIA USŁUGI DLA ŚRODOWISKA RECYKLING SP. Z O.O.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Lodz Special Economic Zone Joint Stock Co.
22/24 Tymienieckiego St., 90-349 Lodz, Poland
Tel.: + 48 42 676 27 53, + 48 42 676 27 54
Fax: + 48 42 676 27 55
E-Mail: info@sse.lodz.pl
www.sse.lodz.pl
mapa.sse.lodz.pl
www.facebook.com/lodzkaSSE
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