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Zobacz jak wyglądała
poprzednia edycja
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Business Mixer ŁSSE
Po raz piąty zapraszamy Państwa na Business Mixer Łódzkiej
SSE, który odbędzie się 27 kwietnia w Fabryce Grohmana,
siedzibie ŁSSE S.A.
Business Mixer został na stałe wpisany w kalendarz wydarzeń Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Poprzednie edycje wydarzenia
pokazują, że tego typu spotkania w formie „szybkich randek”
biznesowych są ciekawą formą nawiązywania kontaktów
i prezentowania firmy.
Podczas wydarzenia, każda osoba będzie miała 3 minuty, aby przy
10-osobowym stoliku zaprezentować swoją firmę oraz omówić produkty
i usługi jakie oferuje, bądź poszukuje. Po zakończonej rundzie firmy
wymieniają się wizytówkami i siadają przy kolejnym stole.
Business Mixer w liczbach to około 200 firm w części mixerowej, firmy
z 9 województw i ponad 1,5 h rozmów biznesowych. Firmy obecne
na wydarzeniu reprezentują różne branże, począwszy od budowlanej
i produkcyjnej, poprzez HR i doradztwo gospodarcze, po sektor
logistyczny i branżę BPO/ICT/R&D.
Weź udział w wyjątkowym wydarzeniu w wyjątkowym miejscu
i zdobądź nowe kontakty biznesowe!
Data: 27 kwietnia 2017 r.
Miejsce: Fabryka Grohmana, siedziba ŁSSE S.A.,
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, Łódź
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Koszt udziału: udział bezpłatny dla Inwestorów i Partnerów ŁSSE S.A. oraz firm członkowskich Izb Partnerskich
(szczegóły w regulaminie do wydarzenia). Koszt udziału dla pozostałych zainteresowanych: 200 PLN netto (jedna osoba w części
mixerowej i networkingowej).
Termin przesyłania zgłoszeń: do 19 kwietnia 2017 r. jedynie poprzez
Czytaj regulamin wydarzenia

formularz zgłoszeniowy

Promuj się podczas wydarzenia
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Największy pracodawca w Sieradzu
urośnie w Strefie
Firma Scanfil działająca w branży elektrycznej i elektronicznej rozwinie swoją
działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Powstanie 200 miejsc pracy, a zainwestowanych zostanie 38 mln zł. Firma gwarantuje też pracę dla 577
dotychczasowych pracowników. – Najpierw działaliście bez pomocy publicznej, a teraz urośniecie i będziecie mogli
z niej korzystać – mówił Marek Michalik, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Scanfil jest
największym pracodawcą w Sieradzu, a będzie jeszcze większym. Gratuluję firmie Scanfil zezwolenia.
– Z dumą mogę powiedzieć, że to już piąty inwestor w podstrefie Sieradz – podkreślał Paweł Osiewała, Prezydent
Sieradza. – 12 hektarów Strefy w Sieradzu jest już niemal zagospodarowanych. Miasto się rozwija, maleje
bezrobocie. Bez ŁSSE nie byłoby tego rozwoju.
– Sieradz to dobry przykład miejsca przyjaznego do prowadzenia działalności gospodarczej – zaznaczył Prezes
Michalik. – I to nie wzięło się znikąd. To przykład doskonałej działalności samorządu.
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Grunt na medal w Strefie
Władze Sieradza złożyły wniosek o rozszerzenie podstrefy ŁSSE. Do Strefy ma
zostać włączony teren wyróżniony prestiżowym tytułem „Grunt na medal”
przyznawanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Teren ma powierzchnię 5,42 ha i zlokalizowany jest w sąsiedztwie MPWiK w rejonie ulic Jana Pawła II oraz Górki
Kłockiej. Poprzez bezpośrednią styczność z zachodnią obwodnicą Sieradza i węzłem Sieradz Zachód zapewnia
szybkie połączenie z drogą ekspresową S8. Teren w całości stanowi własność Gminy Miasta Sieradz.
– Lubię takie niekończące się historie – zaznaczył Marek Michalik, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
– Dziś rozpoczynamy kolejny etap w dziejach sieradzkiej podstrefy. Skieruję ten wniosek do Rządu i jeszcze
w tym roku spodziewamy się usłyszeć dobrą wiadomość o rozszerzeniu.
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ŁSSE w koalicji dla szkolnictwa branżowego
Poparcie dla założeń polityki oświatowej w zakresie szkolnictwa zawodowegoi aktywne włączenie
się pracodawców w proces kształcenia uczniów – zadeklarowali przedstawiciele zarządów
specjalnych stref ekonomicznych, w tym ŁSSE S.A.
Konferencja „Specjalne Strefy Ekonomiczne dla Szkolnictwa Branżowego” odbyła się w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Przedstawiciele zarządów Specjalnych Stref Ekonomicznych działających w Polsce podpisali deklarację poparcia dla założeń nowej polityki oświatowej
w zakresie szkolnictwa zawodowego. Sygnatariusze zadeklarowali również pomoc w profesjonalnym wsparciu kadrowym dla szkół,
zaangażowaniu pracowników przedsiębiorstw w organizację kształcenia praktycznego i doskonaleniu nauczycieli oraz promocji kształcenia
zawodowego.
Podpisana deklaracja wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej w dotychczasowych działaniach. Ich głównym celem jest lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz planowania dalszej przyszłości edukacyjnej i zawodowej
przez wybór odpowiedniej ścieżki kształcenia.
Celem zmian przygotowanych przez MEN w szkolnictwie zawodowym jest upowszechnianie dualnego systemu kształcenia odpowiadającego
potrzebom gospodarki. Ważnym elementem ma być współpraca z przedsiębiorstwami stanowiącymi otoczenie gospodarcze szkoły.
Jedną z form takiego współdziałania powinno być organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów u pracodawców – tak, aby nauka zawodu
przebiegała w rzeczywistych warunkach pracy, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, tj. w ramach kształcenia dualnego.
Fundamentem zmian ma być ugruntowanie pozycji przedsiębiorców w modelu szkolnictwa branżowego. Strefy mają za zadanie współpracę
ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. Wsparcie szkolnych kadr oraz przedsiębiorców w organizacji kształcenia praktycznego
uczniów to istotny element działań. Klastry umożliwiają współpracę szkół i przedsiębiorców, m.in. przez staże i praktyki zawodowe, realizację
projektów badawczych z uczelniami wyższymi, wsparcie szkolnych kół robotyki oraz doposażanie sal edukacyjnych. Od dwudziestu lat
Specjalne Strefy Ekonomiczne stanowią skuteczny instrument polskiego wzrostu gospodarczego. Niemal we wszystkich powiatach istnieją
tereny inwestycyjne objęte ich statusem. Nakłady inwestycyjne w strefach sięgnęły łącznie niemal 120 miliardów złotych, a zatrudnienie
w zakładach firm funkcjonujących w SSE znalazło blisko 280 tysięcy osób.
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Uroczyste wręczenie
zezwoleń
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wręczyła 10 firmom
zezwolenia na działalność strefową. Wśród nich są debiutanci
i firmy, które zrealizują reinwestycję.
– Drugie i kolejne zezwolenie dla jednej firmy ma taką samą wartość,
jak pierwsze. Powstaje dzięki niemu tak samo wiele miejsc pracy,
a i nakłady inwestycyjne są tak samo duże – podkreśla Marek Michalik,
Prezes ŁSSE S.A. – W minionym roku wydaliśmy więcej zezwoleń
na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, niż w 2015,
a dziś wręczyliśmy uroczyście większość z nich. Zezwolenia otrzymały
zarówno firmy zagraniczne, jak i polskie. Do Strefy weszły firmy
produkcyjne, badawcze i innowacyjne. Dołączyły duże światowe marki,
jak i rodzinne przedsiębiorstwa. Jak w soczewce widać zróżnicowanie
działalności w ŁSSE S.A. i na jakich polach wnoszony jest wkład
do polskiej gospodarki.
Firmy, które otrzymały zezwolenia:
Zezwolenie nr 291: Globitel Sp. z o.o.
Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE
tego inwestora. Przedsiębiorca prowadzi działalność w branży IT
oraz telekomunikacyjnej. Jest operatorem telekomunikacyjnym,
który dostarcza nowoczesne usługi wykorzystując najnowsze osiągnięcia
technologii teleinformatycznych.
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Zezwolenie nr 292: DWT Sp. z o.o.
Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE.
DWT Spółka w Ostrzeszowie zawiązana w celu realizacji przedsięwzięcia
polegającego na budowie zakładu przetwórstwa i magazynowania
tłuszczów. Podstawowym produktem zakładu będą tzw. blendy
tłuszczowe, tj. standaryzowane mieszanki tłuszczów i olejów
zwierzęcych i roślinnych, stanowiące gotowy produkt mający
zastosowanie w różnych sektorach przemysłu.
Zezwolenie nr 293: Cermont Sp. z o.o.
Jest to pierwsze zezwolenie firmy Cermont na prowadzenie działalności
w ŁSSE. Firma specjalizuje się w wytwarzaniu konstrukcji stalowych,
projektowaniu i generalnym wykonawstwie obiektów przemysłowych:
stalowych hal magazynowych, produkcyjnych i logistycznych;
Zezwolenie nr 294: Union Industries Polska Sp. z o.o.
Jest to drugie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE
tego inwestora. Produkuje włókniny do zastosowań w branży produkcji
wyrobów medycznych i higienicznych. Odbiorcami produktów
są producenci wyrobów medycznych i higienicznych, wśród których
wymienić można trzy najważniejsze grupy produktów: pieluchy
dziecięce jednorazowego użytku, artykuły higieniczne dla dorosłych
cierpiących na inkontynencję i artykuły higieniczne dla kobiet.
Zezwolenie nr 295 Geberit Ozorków Sp. z o.o.
Jest to trzecie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie ŁSSE. Firma specjalizuje się w produkcji kabin prysznicowych,
wanien oraz brodzików akrylowych i jest centrum kompetencyjnym
projektowania i wytwarzania. W roku 2015 r. Spółka rozpoczęła
realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego mającego na celu
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dywersyfikację produkcji w zakładzie Spółki w Ozorkowie poprzez
wprowadzenie nowych produktów uprzednio nieprodukowanych
w zakładzie, tj. elementów (w tym półproduktów) instalacji wodnych
i gazowych wykonywanych ze stali nierdzewnej, stali węglowej, miedzi
oraz stopu miedzi, niklu oraz żelaza i mosiądzu.

Zezwolenie nr 299: ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp. k.
Trzecie zezwolenie. Polska firma biotechnologiczna, utworzona w celu
realizacji badań i wprowadzania na rynek leków biopodobnych.
W nowym kompleksie naukowo-przemysłowym planowana jest
produkcja dwóch leków biotechnologicznych przeciw nowotworom.

Zezwolenie nr 296: De Veris Sp. z o.o.
Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE
tego inwestora. DeVeris Polska sp. z o.o. jest spółką celową powołaną
do realizacji inwestycji polegającej na budowie siedziby Spółki
oraz zakładu produkcyjnego, wytwarzającego innowacyjne produkty
paszowe przeznaczone do żywienia zwierząt hodowlanych
oraz domowych.

Zezwolenie nr 301: Mabion SA
Pierwsze zezwolenie Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw AGROS
NOVA jest kontynuatorem tradycji prowadzonej przez spółkę AGROS,
której m.in. takie wyroby jak dżemy, przetwory, przeciery, soki, napoje
są wiodącymi i markowymi produktami na rynku. Należy do grupy
Maspex Wadowice.

Na terenie ŁSSE powstanie zakład produkcyjny wytwarzający
innowacyjne oraz funkcjonalne białka dla żywienia zwierząt
hodowlanych oraz domowych, głównie suszoną rozpyłowo plazmę
oraz hemoglobinę z krwi drobiowej, przeznaczone dla producentów pasz
oraz producentów karmy dla zwierząt domowych, a także hodowców
zwierząt, zarówno w kraju jak i za granicą.
Zezwolenie nr 297 Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
To pierwsze zezwolenie Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. na działalność
w ŁSSE. W ramach nowego przedsięwzięcie inwestycyjnego, Spółka
zamierza kontynuować produkcję wytwarzanych dotychczas wyrobów.
Zostaną one unowocześnione, poprzez zastosowanie zmodernizowanych, innowacyjnych komponentów opakowaniowych, wytwarzanych we własnym zakresie.

Zezwolenie nr 302: Infosys BPO Poland Sp. z o.o.
Jest to drugie zezwolenie spółki Infosys BPO Poland Sp. z o.o. To firma
wyspecjalizowana w usługach outsourcingu procesów biznesowych.
Centrum świadczy usługi na rzecz klientów zewnętrznych
zlokalizowanych w 28 krajach i 24 językach. Firma specjalizuje się
w dostarczaniu zaawansowanych usług z obszaru, m.in. finansów
i księgowości, zakupów, obsłudze procesów logistycznych, zarządzaniu
bazami danych, procesach SAP, a także doradztwie i konsultingu.
Aktualnie Infosys zatrudnia w Łodzi już 1700 osób.
W sumie firmy zainwestują 486 709 120 zł, stworzą 621 miejsc
pracy przy deklaracji utrzymania 3572 miejsc pracy.
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Nowa era stref

Kutno, Wieluń, Łowicz, województwo wielkopolskie: Koło, łącznie
47,8 ha).

– Imponujący jest projekt startupowy. Łódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna może teraz wspierać rozwój świeżej polskiej
przedsiębiorczości i innowacji – podkreślił Krzysztof Senger,
Wiceprezes PAIiIH podczas konferencji prasowej w Fabryce
Grohmana. – Działając w nowych sferach i zachowując
podstawowy biznes specjalne strefy ekonomiczne wejdą
w nową erę.

Podstrefa w Krośniewicach ma powierzchnię 4,3387 ha. W miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego obszar jest przeznaczony
do budowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
Teren ma doprowadzoną elektryczność, kanalizację i wodę.
Położenie
22 km od węzła Kutno Wschód (autostrada A1)
35 km od węzła Emilia (autostrada A2)

– PAIiH nadal będzie się zajmować pozyskiwaniem zagranicznych
inwestycji, dlatego przekazaliśmy na ręce Wiceprezesa Krzysztofa
Sengera listę naszych marzeń – relacjonował Marek Michalik, prezes
ŁSSE S.A. – Chcielibyśmy pozyskać dużego inwestora z branży
motoryzacyjnej i kolejnego zajmującego się zewnętrznym wsparciem
biznesu (BPO).
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oficjalnie stała się
Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Zmiana dotyczy nie tylko nazwy,
ale i zakresu działalności. – Zmienia się nasz fokus. Skupimy się bardziej
na wspieraniu polskich przedsiębiorców zajmujących się eksportem
i prowadzących działalność za granicą – podkreślił Krzysztof Senger,
Wiceprezes PAIiIH. – Otwieramy biura handlowe w kluczowych rejonach
świata, które będą też ściągać inwestycje do Polski. Planujemy też szereg
misji gospodarczych. Na tym polu będziemy współpracować
ze specjalnymi strefami gospodarczymi.
Po spotkaniu w ŁSSE, Zarząd Strefy i Wiceprezes PAIiH zostali przyjęci
w fabryce suszarek B/S/H, gdzie obejrzeli linie produkcyjne, centrum
usług wspólnych i laboratoria B+R.

200 m od obwodnicy Krośniewic

Krośniewice gotowe
na przyjęcie inwestora
– Tereny ŁSSE w Kutnie są już zagospodarowane. Czas na nową
podstrefę w sąsiednich Krośniewicach. Zadanie na teraz to
znaleźć inwestora – podkreśla Marek Michalik, Prezes ŁSSE S.A.
– Długo zabiegaliśmy o ustanowienie podstrefy dla rozwoju naszej
gminy – dodaje Barbara Herman, Burmistrz Krośniewic.
Podstrefa w Krośniewicach została przyłączona do ŁSSE w 2016 r. razem
z innymi terenami pod przyszłe inwestycje (województwo łódzkie:
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Fabryka Coko-Werk
powstała z popiołów
Szesnaście miesięcy po pożarze, który strawił łódzką fabrykę
Coko-Werk w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
uroczyście uruchomiono nowy zakład wybudowany
na zgliszczach starej hali produkcyjno-magazynowej.
Coko-Werk, to jeden z największych poddostawców innego inwestora
ŁSSE – B/S/H. W zakładach w Łodzi i w Konstantynowie Łódzkim
zatrudniają łącznie 350 osób, a poniesione nakłady inwestycyjne
to 190 mln zł.
W kwietniu 2015 roku w łódzkim zakładzie wybuchł pożar. – Wszyscy
zamarliśmy tego dnia – wspominał podczas uroczystego uruchomienia
nowej fabryki Marek Michalik, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. – Pojawiło się pytanie, co dalej? Pamiętam szybką
deklarację firmy – odbudowujemy się, powstajemy z popiołów.
Usłyszeliśmy dziś od Prezesa Coco-Werk o solidarności biznesowej. Słowo
Solidarność w Polsce znaczy o wiele więcej. W Polsce od Solidarności
wszystko się zaczęło i dzięki zmianom ustrojowym w Polsce firmy
zagraniczne mogą tu funkcjonować. Ten rząd jest bardzo przychylny
inwestorom spoza polski. My cieszymy się, że Coko-Werk jest w Strefie
bo jest firmą ważną dla branży i klastra AGD w Łódzkiem.
Pragnę serdecznie pogratulować prezesom, pracownikom Coko-Werk.
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Sześcioro
ze stypendiami
od ŁSSE S.A.
Wierzymy w najlepszych studentów Politechniki Łódzkiej, dlatego
ufundowaliśmy sześć z dziesięciu stypendiów dla najlepszych
z nich. Gratulujemy jednak wszystkim 71, którzy starali się
o wsparcie swoich działań naukowych.
– Sam na drugim roku studiów otrzymałem stypendium naukowe i wiem,
jak jest ono ważne dla chcących się rozwijać naukowo studentów – mówił
Marek Michalik, Prezes ŁSSE S.A wręczając stypendia wspólnie
z Jarosławem Gowinem, Wicepremierem oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Dlatego z przyjemnością przekazuję sześć z dziesięciu
stypendiów ufundowanych przez ŁSSE dla najlepszych z PŁ. Wierzę,
że wykorzystają je nie tylko do budowania swoich karier, ale również
innowacji i dobrobytu Polski.

Str. 9

Misja Strefa Małej
Ojczyzny – rozpoczęta!
ŁSSE podjęła nową inicjatywę – mobilny punkt informacyjny,
czyli seria spotkań promocyjno-informacyjnych z przedstawicielami samorządów terytorialnych i instytucji otoczenia
biznesu dla lokalnych przedsiębiorców zatytułowana „Strefa
Małej Ojczyzny”.
Spotkania mają na celu przedstawienie możliwości inwestycyjnych
w Strefie, innych form wsparcia przedsiębiorców oraz informowanie
o źródłach finansowania inwestycji.
O tym, że z uzyskania zezwolenia na działalność w ŁSSE płyną duże
korzyści, oraz że mogą się o nie starać nie tylko duże firmy, ale również
małe i średnie, a także o wkładzie ŁSSE w rozwój edukacji branżowej
dla inwestorów mówiliśmy w obecności Burmistrza Jana Krzysztofa
Kalińskiego podczas pierwszego spotkania z cyklu Stefa Małej Ojczyzny
w Łowiczu.
Podczas drugiego Strefy Małej Ojczyzny w Krośniewicach opowiadaliśmy, tradycyjnie już, o wsparciu, jakie zapewnia ŁSSE małym, średnim
i dużym przedsiębiorcom w procesie inwestycji regionalnych oraz
o korzyściach płynących z funkcjonowania w ŁSSE. Na wydarzeniu
pojawili się przedstawiciele instytucji wspierających biznes oraz
kilkudziesięciu przedsiębiorców. Do rozpoczęcia działalności w Strefie
zachęcała Burmistrz Krośniewic Julianna Barbara Herman.

9

10
Delegacja
Międzynarodowego
Biura Wystaw w ŁSSE
Ponad stu inwestorów i młode technologiczne firmy oraz próbka
ich osiągnięć w zrewitalizowanej XIX-wiecznej Fabryce
Grohmana.
Jeden dzień z wizyty delegatów (BIE) w Łodzi zakończył się uroczystym
bankietem w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wszyscy złożyli
mocna deklaracje poparcia dla kandydatury Polski i Łodzi do organizacji
wystawy Expo w 2022 roku.
– Witajcie w XIX-wiecznej fabryce zbudowanej przez jednego
z największych łódzkich przedsiębiorców dawnej Łodzi – Ludwika
Grohmana. To miejsce jest symbolem łódzkiej rewitalizacji – podkreślał
witając gości Marek Michalik, Prezes ŁSSE S.A. – Gdzie zorganizować
Expo, jeśli nie tu?
Wiceprezes Strefy Agnieszka Sygitowicz wskazywała natomiast
na innowacyjność ekosystemu młodych technologicznych firm,
które zadomowiły się w ŁSSE w ramach projektu Startup Spark.
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Str. 9

Biurowiec w Strefie
Świetnie zlokalizowany (przy skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z al.
Śmigłego-Rydza), z garażem dla 300 samochodów i 100 rowerów,
16 800 metrów powierzchni biurowej, to tylko kilka najważniejszych informacji o inwestycji Imagine, AVESTUS Real Estate,
biurowca, który powstanie na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
Najemca, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE będzie mógł
skorzystać z 35% zwolnienia z podatku CIT w postaci zwrotu 2-letnich
kosztów pracy brutto dla nowych pracowników lub z sumy wszystkich
wydatków na stawki czynszu.
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Projekt Startup Spark
nabiera rozpędu
14 lutego ruszyła rekrutacja do I rundy akceleratora Startup Spark. Data nie była przypadkowa,
ponieważ celem naboru jest połączenie młodych technologicznych firm w długie i owocne związki
biznesowe z partnerami projektu.
Podczas trzytygodniowego naboru do Startup Spark zgłosiło się około 215 projektów z całej Polski, z czego ponad
160 przeszło weryfikację formalną. Do II etapu zaprosiliśmy 70 projektów, które najlepiej wpisywały się w obszary
potrzeb zdefiniowane przez Partnerów projektów. III etap, do którego zakwalifikowanych zostało 35 startupów,
to spotkania z Komisją Rekrutacyjną Startup Spark i dużymi przedsiębiorcami.
- Za kilka dni opublikujemy listę ok. 10 projektów rekomendowanych do współpracy w ramach I rundy
akceleracyjnej Startup Spark. Moim marzeniem, które wyrażam publicznie jest aby w przyszłości gdy powie się
o startupach, pomyśli się o Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Mam też nadzieję, że te młode firmy, którym
pomożemy się rozwinąć, pozostaną przy Strefie – podkreśla Marek Michalik, Prezes Zarządu ŁSSE S.A.
Startupy biorące udział w projekcie otrzymają unikalną możliwość współpracy z przedstawicielami dużych
przedsiębiorstw - partnerów Spark, tak aby jak najlepiej dopasować swoje produkty/usługi do potrzeb rynku.
Dopasowanie to powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w komercjalizacji projektów, będących w akceleracji.

- Chcemy być dla startupów zaufanym parterem biznesowym. Czekamy na spektakularny sukces, będziemy równie
ciężko pracować i wzajemnie się od siebie uczyć – mówi Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE S.A. - Każdy może
być wielkim innowatorem.

Więcej o projekcie

