2nd Speed Business Mixer w Łodzi
we współpracy z Partnerami

SPONSORZY WYDARZENIA

Sponsor Złoty
PwC
PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi
doradcze. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji blisko 195.000
pracowników w 157 krajach, budujemy relacje z klientami dzięki
usługom świadczonym w oparciu o zasady najwyższej jakości,
przejrzystości i uczciwości w działaniu.

PwC w Polsce
W Polsce PwC zatrudnia zespół ponad 2000 specjalistów i kadry wspierającej w siedmiu
miastach: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie.
Nasza oferta jest kierowana do firm działających we wszystkich sektorach gospodarki – zarówno
do największych koncernów, jak i lokalnych przedsiębiorstw rodzinnych.
PwC w Łodzi
PwC wybrało Łódź jako nową lokalizację dla swojej działalności ze względu na atrakcyjny
i dynamicznie rozwijający się rynek, wysoką jakość edukacji oraz możliwości rozwoju usług
doradczych w tym regionie.
W Łodzi zapraszamy do korzystania z naszych usług doradztwa podatkowego, prawnego
i rachunkowo-księgowego, usług badania sprawozdań finansowych (audytu) oraz usług w zakresie
prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi sektorami
gospodarki obecnymi w województwie łódzkim.
Blisko współpracujemy z Łódzka Specjalną Strefą Ekonomiczną, świadcząc usługi zarówno na rzecz
przedsiębiorców, którzy dopiero zamierzają rozpocząć aktywność w strefie, jak i tych już w niej
działających.
Nasze doświadczenie
PwC w Łodzi powstało w 2012 r.




Katalog potrzeb przedsiębiorstw związany z doradztwem biznesowym jest nieograniczony –
dysponując ponad 2000 specjalistów w całej Polsce za każdym razem możemy stworzyć
zespół dedykowany konkretnym potrzebom danej firmy. Dzięki temu klient otrzymuje dostęp
do unikalnej wiedzy ekspertów w danej dziedzinie i w jego branży.
Regularnie organizujemy dla klientów szkolenia dotyczące bieżących kwestii prawnopodatkowych, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, a także
związane ze zmianami w przepisach dotyczących działania specjalnych stref ekonomicznych
dla przedsiębiorców prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą
w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Liderzy biura
Biuro PwC w Łodzi obejmuje zasięgiem działania woj. łódzkie.



Piotr Wyszogrodzki
Partner w dziale audytu i usług
doradczych



Magdalena Zasiewska,
Dyrektor w dziale prawno-podatkowym



Łukasz Koprowski,
Dyrektor Operacyjny Biura



Rafał Pulsakowski,
Starszy Menedżer w dziale prawnopodatkowym



Michał Antoniak,
Menedżer w dziale prawno-podatkowym

Biuro PwC w Łodzi
Green Horizon, ul. Pomorska 106 91-402 Łódź
T: +48 42 664 33 00 www.pwc.com
pwc_lodz@pl.pwc.lodz

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta znajduje się
w samym centrum Polski niedaleko skrzyżowania autostrad A1 i A2.
Zlokalizowany jest zaledwie 6 km od centrum Łodzi. Port lotniczy
posiada terminal pasażerski o powierzchni 26 tys. metrów
kwadratowych i czterech kondygnacjach. W środku terminala znajduje
się 14 stanowisk check in, jego roczna przepustowość to 1,5 do 2 mln
podróżnych. Budynek posiada taras widokowy, VIP room, salon
Business Executive Lounge, pomieszczenia komercyjne i biurowe.
Do dyspozycji pasażerów są restauracje, kawiarnie, sklepy
wolnocłowe, a także parking na 250 pojazdów. Aktualnie port oferuje loty do Amsterdamu, Dublina,
East Midlands, Londynu Stansted, Monachium i Oslo, a także wakacyjne loty czarterowe do Grecji,
Tunezji, Egiptu, Turcji oraz Bułgarii. Nowa oferta wygodnych lotów biznesowych dwa razy dziennie
do Monachium oraz sześć razy w tygodniu do Amsterdamu to doskonała oferta dla biznesu z Łodzi
i regionu.
Kontakt:
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35
94-328, Łódź
Tel: +48 42 683 52 10
Fax: +48 42 688 83 84
e-mail: portlotniczy@airport.lodz.pl
www.airport.lodz.pl/
Osoba kontaktowa:
Ewa Bieńkowska, Rzecznik Prasowy Portu
tel. +48 604 200 688
e-mail: e.bienkowska@airport.lodz.pl

Sponsorzy Brązowi

„Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” sp. p. to
nowoczesna kancelaria prawna, która jest uznaną marką
na rynku usług prawnych w Łodzi. W skład zespołu
Kancelarii Chudzik i Wspólnicy wchodzą prawnicy
będący specjalistami w takich dziedzinach prawa jak prawo spółek, prawo pracy i prawo podatkowe,
co zapewnia kompleksową obsługę prawną każdego przedsiębiorcy na najwyższym poziomie.
Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym. Jej oferta kierowana jest przede
wszystkim do przedsiębiorców, zarówno tych tworzących międzynarodowe korporacje, jak i małych
rodzinnych firm.
Obsługę prawną kancelaria świadczy w języku polskim, angielskim i niemieckim.
KONTAKT:
Partner Zarządzający – r.pr. Noemi Chudzik, LL.M.
Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni sp.p.
ul. Tymienieckiego 7| 90-365 Łódź
tel. 42 688 23 33 | e-mail: info@chudzik.pl
www.chudzik.pl

PKF to jedna z największych firm audytorsko – konsultingowych
w Polsce i jedna z wiodących sieci audytorów i konsultantów w świecie.
Nasze zespoły eksperckie; audytorów, doradców podatkowych,
analityków finansowych, certyfikowanych księgowych funkcjonują
w lokalnych biurach w Polsce. Ich cel to kompleksowe wspomaganie
wdrażania skutecznych strategii biznesowych, wzmacnianie konkurencyjności, innowacyjności
i wiarygodności przedsiębiorstw.
Kontakt:
PKF Consult Sp. z o.o.
Ul. Orzycka 6 lok. 1B
02-695 Warszawa
tel: +48 22 560 76 50
faks: +48 22 560 76 63
e-mail: pkfconsult@pkfpolska.pl
www.pkfpolska.pl

Osoba kontaktowa, biuro w Łodzi
Marta Komorowska
Partner, dział audytu
+48509226670
marta.komorowska@pkfpolska.pl

PKF Consult Sp. z o.o. w Łodzi
ul. Żeromskiego 68
90-502 Łódź
tel.: +48 42 637 10 11
fax: +48 42 637 31 72
audyt.lodz@pkfpolska.pl
podatki.lodz@pkfpolska.pl
konsulting.lodz@pkfpolska.pl
rachunkowosc.lodz@pkfpolska.pl
szkolenia.lodz@pkfpolska.pl

Każdego dnia grupa zapaleńców i specjalistów
w swojej dziedzinie spotyka się i knuje, jak w najbardziej
kreatywny i skuteczny sposób promować swoich Klientów
oraz jakich narzędzi do tego użyć!
A jeżeli o narzędziach mowa to nasz arsenał obejmuje:
projektowanie, druki, produkcję gadżetów, zakup mediów,
organizację eventów, działania w Internecie (w tym www,
FB, YT, G+, app i wiele innych liter alfabetu).

Kontakt:
Dinx Group
ul. Wólczańska 265 93-035 Łódź
tel. 723 989 017
Osoba kontaktowa:
Dominika Przewłocka
dominika.przewlocka@nextpolska.pl
www.dinxgroup.pl

Athlon Car Lease Polska jest polskim
oddziałem Athlon Car Lease International –
międzynarodowej firmy z prawie 100-letnim
doświadczeniem w sektorze leasingowania
samochodów. Oferujemy pełen zakres usług leasingu oraz zarządzania flotą ze szczególnym
uwzględnieniem sektora biznesowego. Obecnie jesteśmy aktywni w 10 krajach i leasingujemy ponad
250 000 aut. Kapitał spółki Athlon Car Lease jest w 100% holenderski, a całość należy do firmy De
Lage Landen International, która jest częścią Rabobanku, banku z najwyższymi notowaniami.
Kontakt:
ATHLON CAR LEASE POLSKA SP. Z O.O.
Senator Building , ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa
+48 22 279 46 46
+48 22 279 46 00
info@athloncarlease.pl
www.athloncarlease.pl
Osoba kontaktowa:
Anna Fabisiak
Marketing & Communications Specialist
annafabisiak@athloncarlease.pl
+48 668 870 404

Firma VE Systems jest firmą działającą na rynku IT.
Specjalizujemy się w projektowaniu rozwiązań informatycznych
oraz hardware dla branży M2M/IoT. Charakteryzuje nas
indywidualne podejście do każdego klienta, które pomaga im w
osiąganiu ich celów biznesowych. W 2010 roku stworzyliśmy
system monitoringu pojazdów, który ułatwia przedsiębiorcom
zarządzanie ich pojazdami służbowymi. System funkcjonuje pod
oddzielną marką firmy Trakero.pl”
Kontakt:
VE SYSTEMS
Pabianicka 119/131 lok.21
93-490, Łódź
Osoba kontaktowa:
Sebastian Reszpondek
+48 42 298-70-70

