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StartInPoland, StartInŁódź
7 lipca 2016 r. w Fabryce Grohmana, siedzibie ŁSSE S.A. odbyła się konferencja pn. „Start in Poland. Start in
Łódź” z udziałem Pani Jadwigi Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.
Spotkanie skierowane zostało do młodych ludzi z regionu, uczelni oraz inkubatorów przedsiębiorczości. Podczas
konferencji Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju przedstawiła założenia programu
#StartInPoland, czyli pakietu instrumentów wsparcia dla startupów.
– Cieszymy się, że mogliśmy zaprezentować #StartInPoland właśnie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, bo to
Łódź była pierwszym startupem – wspomniała Pani Minister nawiązując do fabrykanckiej historii miasta.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna przedstawiła założenia swojej nowej strategii, ze szczególnym uwzględnieniem
wsparcia innowacyjności i młodego biznesu.
– Chcemy być iskrą dla rozwoju startupów – podkreśliła Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes Zarządu ŁSSE S.A. – Nie
chcemy tworzyć tego programu sami tylko we współpracy z łódzkimi startupami, bo to oni wiedzą najlepiej czego im
brakuje i jakie bariery rozwoju napotykają.
– Większość startupów w Łodzi potrzebuje wsparcia w pierwszych fazach swojego rozwoju
ze szczególnym naciskiem na wsparcie technologiczne – podkreślał Adrian Milnikel, z łódzkiego startupu KODA Five –
To istotny element we wdrażaniu i rozwijaniu swoich projektów.
W konferencji udział wzięło około 80 osób, które aktywnie włączyły się w dyskusję na temat założeń programu rządowego
oraz przeszkód napotykanych w rozwijaniu swojej działalności.
– Pani Minister zaprosiła nas do podróży w #StartInPoland, w którą chętnie się wybierzemy. Osiągniemy wspólny
sukces, jeśli startupowcy dadzą się zaprosić do współpracy – podsumował wydarzenie Marek Michalik, Prezes
Zarządu ŁSSE S.A.
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Pikniki u Grohmana
Czwarta edycja Pikników u Grohmana za nami. Czasem lipcowa pogoda nas zawodziła, ale za to uczestnicy nigdy! Dziękujemy za dobrą zabawę, uśmiechy i wspaniałą atmosferę jaką
Państwo stworzyli!
Podziękowania należą się również wszystkim tegorocznym artystom: Vivid Singers, BigBandŁódź, RobertHassPolandia, Siostry Matkowskie i Hot D’jazz Trio & Maya,
a także każdemu, kto przyczynił się do piknikowej atmosfery tegorocznych koncertów! :)
Więcej o piknikach
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Marek Kapuściński odznaczony

14 lipca 2016 w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia Złotego Krzyża Zasługi
Panu Markowi Kapuścińskiemu.
Odznaczenie za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki polskiej, przyznane zostało przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej na wniosek Prezesa Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Pana Marka Michalika.
Marek Kapuściński jest związany z Procter & Gamble od 1991 roku. Karierę rozpoczął w centrali firmy w Cincinnati (stan Ohio,
USA), a następnie był jednym z pierwszych pracowników zatrudnionych po utworzeniu oddziału firmy w Polsce. W 2007 roku
objął – jako pierwsza osoba z Europy Środkowej – stanowisko Dyrektora Generalnego Procter & Gamble w Polsce i Krajach
Bałtyckich i tym samym – jako pierwszy Polak – dołączył do wąskiej grupy globalnego Executive Managementu korporacji.
Koncern P&G zainwestował w Polsce dotychczas ponad 4 miliardy złotych i stworzył ponad 3500 miejsc pracy.

Minister Spraw Zagranicznych w ŁSSE
Polsko-chińskie relacje gospodarcze, Expo 2022 oraz program Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej
to tematy poruszone podczas konferencji prasowej Witolda Waszczykowskiego, Ministra Spraw Zagranicznych oraz
Marka Michalika, Prezesa Zarządu ŁSSE S.A.
Minister podkreślił, że czuje duży sentyment do Łodzi, i że w relacjach polsko-chińskich Łódź znajduje się w uprzywilejowanej
pozycji ze względu na istniejące połączenie kolejowe cargo z Chengdu. Dodał, że Łódzka SSE jest przygotowana, aby
rozwijać partnerstwo polsko-chińskie i poprawić bardzo niekorzystny obecnie bilans handlowy między Polską a Chinami.
– Przeprowadziliśmy głęboką analizę, jakie tereny w ŁSSE moglibyśmy zaproponować stronie chińskiej na tworzenie dużych
parków technologicznych. Zarówno prezydent Duda, jak i premier Beata Szydło wspominali ostatnio, że Łódź będzie tym
miejscem, gdzie te inwestycje powinny zakotwiczyć – podkreślił Prezes Michalik.
Drugim powodem wizyty szefa MSZ w Łodzi była łódzka kandydatura do organizacji Expo 2022. Minister określił szanse
Łodzi na organizację wystawy jako duże i dodał, że miasto może liczyć na wsparcie nie tylko ze strony MSZ, ale również
Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Rozwoju, które ściśle współpracują z MSZ w tej kwestii.

Więcej o wizycie
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Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
– To Wy najlepiej znacie swoich przedsiębiorców i ich potrzeby. My, z perspektywy Warszawy możemy
Was jedynie wspierać – mówił Radosław Domagalski-Łabędzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Rozwoju konsultujący społecznie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej projekt Strategii na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju.
W konsultacjach udział wzięli m.in. Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki, Posłowie na Sejm RP: Waldemar Buda i Robert
Telus, Alicja Bień, Konsul Honorowy Francji, radni z Łodzi i regionu, władze samorządowe oraz przedstawiciele świata
biznesu i nauki.
Minister Domagalski zaprezentował gościom w Łodzi uwarunkowania i przyjęty model rozwoju kraju w obszarze
zagranicznej ekspansji gospodarczej.
– Eksport od dwóch dekad intensywnie rośnie. Musimy pamiętać, że 2/3 eksportu realizowane jest przez firmy
zagraniczne. Chcielibyśmy, żeby pozytywny trend wzrostowy był generowany również siłą polskich firm, dlatego
przygotowaliśmy model instytucjonalny wspierania eksportu, który pozwoli krajowym przedsiębiorcom bardziej
angażować się w działalność na rynkach międzynarodowych – podkreślał Minister Domagalski podczas konsultacji.
W panelu dotyczącym nowego modelu ekspansji udział wzięli: Marek Michalik, Prezes ŁSSE S.A., dr hab. Dominik
Mierzejewski, Uniwersytet Łódzki, Bartłomiej Pawlak, p.o. Prezesa Zarządu PAIiIZ S.A. oraz Józef Szmich,
Wiceprezes Delia Cosmetics Sp. z o.o. Dyskusję o nowych instrumentach i programach wsparcia przedsiębiorców,
priorytetowych rynkach polskiego eksportu oraz reformie dyplomacji ekonomicznej moderował Jakub Bednarek,
Dyrektor Departamentu Polityki Eksportowej w Ministerstwie Rozwoju .
– Doceniam potencjał Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z perspektywy Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej – ocenił Marek Michalik, prezes ŁSSE. – Wskazuje ona na kluczowe dla Polski kierunki eksportu,
priorytetowe również dla Strefy w kontekście poszukiwania inwestorów – podsumował.

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju
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ŁSSE i Chiny

Chińscy przedsiębiorcy w Łódzkiej SSE

Producenci kabli i przewodów, osprzętu elektrycznego, medycznego i farmaceutycznego oraz firmy
reprezentujące sektor budowlany i kolejowy wchodziły w skład delegacji, które 15 lipca odwiedziła
ŁSSE S.A.
Delegacja pod przewodnictwem Prezesa Rady Promowania Współpracy Południe-Południe (Council for Promoting
South-South Cooperation), Pana Ministra Lu Xinhua, wysłuchała prezentacji dotyczących atrakcyjności inwestycyjnej
Regionu Łódzkiego oraz możliwości wsparcia oferowanych w ramach ŁSSE. W prezentacji znalazły się również
wytypowane przez ŁSSE tereny przeznaczone pod Park Technologiczny dla chińskich inwestorów. Zgodnie
z zapowiedziami Radosława Domagalskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Region Łódzki,
z uwagi na swoje doskonałe położenie, mógłby być dobrą lokalizacją pod tego typu inwestycje. Poza wizytą
w Fabryce Grohmana goście z Chin mieli również okazję zobaczyć terminal przeładunkowy firmy Spedcont oraz teren
inwestycyjny zlokalizowany przy ul. Pryncypalnej 94. Delegacji towarzyszyły przedstawiciele Ambasady Chińskiej
Republiki Ludowej w Polsce.

ŁSSE w Chinach
W dniach 6 – 11 września 2016 roku ŁSSE S.A. wzięły udział w 19th China International Fair for Investment and
Trade 2016 na zaproszenie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Szanghaju oraz Invest Shanghai. CIFIT
to jedno z największych w Chinach wydarzeń targowych, poświęcone tematyce szeroko pojętych inwestycji
i wchodzeniu przez Chiny na zagraniczne rynki.
Podczas otwarcia targów, Wicepremier ChRL, Wang Yang, podkreślił m.in., iż bazując na pozytywnych
doświadczeniach specjalnych stref ekonomicznych funkcjonujących najpierw w Szanghaju, a następnie
w Kantonie, Tianjin i Fujian, administracja ChRL zadecydowała o rozszerzeniu listy takich jednostek. Wicepremier
podkreślił, iż Chiny będą coraz aktywniejsze w zakresie inwestycji na rynkach zagranicznych, podkreślając, iż
w 2015 roku inwestycje chińskie za granicą zamknęły się kwotą 118 miliardów USD.
Pani Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes Zarządu ŁSSE S..A uczestniczyła również w seminarium „Innovation
and New Opportunities in Shanghai”, podczas której przedstawiła projekt „Lodz SEZ SPARK. Hub for Chinese
Investment in Europe” oraz ofertę inwestycyjną dla chińskich przedsiębiorców.
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IX Europejskie Forum Gospodarcze
Już 14 – 15 listopada w Hotelu Andel’s w Łodzi odbędzie się IX Europejskie Forum Gospodarcze pod hasłem: przedsiębiorcza
Europa – szanse, wyzwania, zagrożenia.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., jako Partner wydarzenia, zaprasza na panel „ŁSSE (S)PARK. Najlepszy w Europie
przemysłowy, technologiczny i logistyczny hub inwestycji chińskich. Fakt czy jeszcze idea?” (14.11.2016 r. godz. 14.30- 15.00, sala
Satin, hotel andel’s). Będzie to okazja do dyskusji na temat możliwości współpracy w ramach rozwoju nowoczesnych technologii pomiędzy
Europą a Chinami, w tym również pozyskiwania chińskich inwestycji do Polski. Poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące wsparcia
dla MŚP w zakresie eksportu polskich produktów do Państwa Środka.
Agenda i formularz rejestracyjny

Zapraszamy firmy i jednostki B+R zainteresowane współpracą w obszarze nowoczesnych technologii oraz eksportem produkcji lub usług
na rynek chiński.
Udział w seminarium Strefy jest bezpłatny.

Targi Logistyki Magazynowej po raz pierwszy w Łodzi

Targi Logistyki Magazynowej INTRALOMAG to nowa impreza w kalendarzu Międzynarodowych Targów Łódzkich dedykowana
branży wewnętrznej logistyki magazynowej, transportowi i inwestycjom w centra logistyczne. Pierwsza edycja Targów
INTRALOMAG odbędzie się w terminie 23 – 24 listopada 2016 r., w Łodzi.
Celem przedsięwzięcia jest zaprezentowanie kompleksowej oferty obejmującej wszystkie elementy niezbędne do efektywnego funkcjonowania
magazynów, które są ważnym ogniwem wpływającym na optymalizację łańcucha dostaw, a także stymulowanie innowacyjności tej branży.
W ramach Targów swoją ofertę zaprezentują firmy specjalizujące się w wyposażeniu hal wielkopowierzchniowych, proponujące innowacyjne
rozwiązania technologiczne, a także firmy transportowe, operatorzy logistyczni, deweloperzy powierzchni magazynowych.
Ważnym elementem wydarzenia będzie STREFA INWESTORA, w której prezentować się będą jednostki samorządowe oraz podmioty
gospodarcze posiadające tereny pod wielkopowierzchniowe inwestycje magazynowe, a także instytucje otoczenia biznesu stymulujące
rozwój inwestycji w tym zakresie.
Więcej o targach

Wydarzeniem współtowarzyszącym Targom będzie II Forum Inwestorów i Eksporterów, którego tematem przewodnim będzie logistyka i jej
wpływ na internacjonalizację przedsiębiorstw.

8

zapowiedzi

RELACJE 					STRONA 2-5
ŁSSE I CHINY
		
STRONA 6
ZAPOWIEDZI 				STRONA 7-8
PROGRAM PARTNER		
		
STRONA 9-10

Nowe możliwości dla przemysłu podczas WARSAW INDUSTRY WEEK 2016
Ptak Warsaw Expo Centrum Targowo-Kongresowe w Nadarzynie zaprezentuje w dniach 7-9 listopada br. nowe możliwości dla przemysłu. Swoją ofertę przedstawią
producenci maszyn i urządzeń branży produkcji i przetwórstwa. Wszystko to podczas Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych WARSAW
INDUSTRY WEEK 2016.
WARSAW INDUSTRY WEEK 2016 będzie największym w tej części Europy wydarzeniem dedykowanym branży przemysłowej oraz miejscem efektywnych spotkań biznesowych.
Możliwości, jakie daje obiekt - 143 000 m2 wewnętrznej powierzchni oraz 6 nowoczesnych hal - pozwolą na zaprezentowanie niemal wszystkich gałęzi branży przemysłowej.
Targi WARSAW INDUSTRY WEEK 2016 wychodzą naprzeciw potrzebom Klientów w zakresie optymalizacji zarówno kosztów oraz produkcji. Doskonale wyposażone i
nowoczesne hale wystawiennicze urzeczywistnią rysującą się w głowach współczesnych inwestorów koncepcję fabryki przyszłości i dadzą możliwość zaprezentowania
niemal wszystkich gałęzi branży przemysłowej oraz najnowszych trendów w zakresie maszyn i urządzeń m.in. dla branży tworzyw sztucznych, branży metalowej, automatyki
i robotyki, IT dla przemysłu, branży drzewnej, laserów, spawalnictwa i innych. Zaprezentowane maszyny i urządzenia wiodących producentów łączą świat informacji cyfrowej ze
światem maszyn oraz świat nauki z biznesem, umożliwiając jeszcze bardziej efektywną produkcję.
Kontakt:
Paulina Sawicka, Specjalista ds. Targów, tel. 507 664 777, e-mail: p.sawicka@warsawexpo.eu
Więcej o wydarzeniu
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Zwiększ efektywność firmowej swojej polityki szkoleniowej – bezpłatne badania
Przypominamy o trwającej V edycji Ogólnopolskich Badań Benchmarków Efektywności Polityki
Szkoleniowej (TDI), które pozwalają w sposób kompleksowy dokonać przeglądu i oceny
procesów rozwojowych realizowanych w firmie.
Uczestnictwo w badaniu jest bezpłatne, a w rezultacie otrzymują Państwo raport wraz z omówieniem
przez eksperta od efektywnych działań rozwojowych i odpowiedź na pytania:
• Dlaczego działania rozwojowe prowadzone w mojej firmie nie przynoszą oczekiwanych
wyników biznesowych?
• Gdzie leży przyczyna takiej sytuacji?
Rekomendacje ekspertów dadzą Państwa firmie odpowiedź na pytanie w jaki sposób można zwiększyć
efektywność realizowanych projektów rozwojowych w firmie.
Wyniki badań benchmarków TDI okazują się inspiracją do dalszych działań oraz wdrażania nowych
rozwiązań przynoszących organizacji korzyści biznesowe.
Organizatorem badań jest stowarzyszenie PSTD, natomiast partnerem merytorycznym jest firma
Respect będąca partnerem ŁSSE.
W badaniu można wziąć udział do końca listopada br.
Więcej o badaniu
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6 błędów w rekrutacji do IT
Jak pokazują wyniki globalnego raportu “Niedobór talentów”, pracownicy sektora IT
znajdują się na 4. miejscu grup zawodowych, które pracodawcom w Polsce pozyskać
jest najtrudniej.
Firmy prześcigają się w stosowaniu coraz bardziej wymyślnych metod na pozyskanie
kandydata, popełniając jednocześnie sporo błędów w podstawowej formie dotarcia do nich,
jaką są oferty pracy. Konsultanci Experis przygotowali listę sformułowań, które w ofertach pracy
rażą informatyków. Wyłania się z nich obraz 6 najczęściej powtarzanych przez pracodawców
pomyłek.
Jakich błędów nie popełniać? Na podstawie rozmów z programistami, konsultanci Experis
przygotowali listę sformułowań, które w ofertach pracy rażą informatyków. Wyłania się z nich
obraz najczęściej powtarzanych przez pracodawców pomyłek:
• Elastyczne godziny pracy
• Dynamiczny zespół
• Skandynawska kultura pracy
• Dodatkowo doświadczenie w innej branży
• Ciekawe projekty
• Technologiczna luka
Czemu powyższe sformułowania nie zachęcają potencjalnych kandydatów?
Czytaj całość
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