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ŁSSE z tytułem Ambasadora Polskiej Gospodarki
17 września w pałacyku Ministerstwa Spraw
Zagranicznych odbył się finał VI edycji konkursu dla
przedsiębiorców „Ambasador Polskiej Gospodarki”
organizowanego przez Business Center Club pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych
RP.
Nagrodzeni odebrali dyplomy z rąk Pani Minister
Katarzyny Kacperczyk i Prezesa BCC Marka
Goliszewskiego. Jury konkursu wyłoniło 73 laureatów
z całej Polski w czterech kategoriach: Eksporter, Partner

Firm Zagranicznych, Marka Europejska, Kreator
Rozwiązań XXI w.
Celem konkursu jest wzmocnienie wizerunku przedsiębiorców i ich promocja poprzez nagrodzenie
najlepszych przykładów dobrych praktyk biznesowych w
kontaktach zagranicznych. Łódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A. została wyróżniona w kategorii Marka
Europejska za swoją działalność na arenie międzynarodowej.

Łódź biegową stolicą Polski
We wrześniu Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
S.A. została Partnerem dwóch imprez biegowych Biegu Fabrykanta oraz Łódź Business Run.
W IV Biegu Fabrykanta - 10 kilometrowej lekcji historii,
wzięło udział ponad 700 osób. Start i meta zlokalizowane
były w odrestaurowanej fabryce Ludwika Gromhana,
siedzibie ŁSSE. Biegacze do pokonania mieli dwie pętle,
które prowadziły przy zabytkach w pobliżu kompleksu
dawnych fabryk w okolicach Strefy.
IV Bieg Fabrykanta
Źródło: inesSport

Do zobaczenia były m.in.. Beczki Grohmana, familoki,
pochodzący z połowy XIX wieku Pałac Karola Scheiblera,

palmiarnia oraz zabytkowy Park Źródliska II.
Łódź Business Run jest częścią ogólnopolskiej imprezy
Poland Business Run.
Bieg rozpoczął się jednocześnie w pięciu miastach
Polski: Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Warszawie.
Łódź Biznes Run to nie tylko doskonała zabawa i okazja
do integracji lokalnego środowiska biznesowego, ale
przede wszystkim szansa, by swój zespołowy wysiłek
zadedykować osobie potrzebującej!
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Nowy zakład produkcji mokrej quick-mix
w Rawie Mazowieckiej
Ruszyła produkcja farb i tynków fasadowych w nowym
zakładzie w Rawie Mazowieckiej.

Nowy zakład produkcyjny quick-mix

Otwarcie trzeciego zakładu w Polsce to dla firmy quick-mix,
należącej do holdingu Sievert Baustoffgruppe, kolejny krok
w kierunku ekspansji na krajowym rynku, zwłaszcza w
kategorii systemów ociepleń. Uruchamiając nową linię
produkcyjną w Rawie Mazowieckiej, quick-mix konsekwentnie buduje swoje kompetencje w obszarze tynków
mokrych i farb na rynku Polski i Europy Środkowej.
W uroczystym otwarciu zakładu, które odbyło się 8

września, wzięło udział ponad 200 zaproszonych gości
z kraju i zagranicy. Oprócz partnerów biznesowych
i dystrybutorów, w inauguracji uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, dziennikarze i reprezentanci organizacji
branżowych.
Symboliczną wstęgę przeciął prof. dr Hans-Wolf Sievert,
Przewodniczący Rady Nadzorczej Sievert AG.

Ericpol wśród Championów w konkursie European Business Awards
Tytuł National Champion wywalczył łódzki Ericpol
w konkursie dla najbardziej innowacyjnych europejskich przedsiębiorstw - European Business Awards
2014/2015. Tym samym firma zakwalifikowała się do
grona firm walczących o główną nagrodę.
European Business Awards od 2006 roku promuje
najlepsze europejskie firmy, które przodują w zakresie
przedsiębiorczości, dynamiki wzrostu i wdrażanych
innowacji. Rywalizują m. in. w kategoriach The Award for
Customer Focus, The Import/Export Award, The Employer
of the Year Award.

Ericpol został wyróżniony w kategorii The Growth
Strategy of the Year Award.
Konkurs wspierany jest przez liderów biznesu, nauki,
polityki oraz mediów. Jego honorowym patronem jest
Karel De Gucht, Komisarz ds. Handlu w Komisji
Europejskiej.
Od czasu pierwszej edycji w konkursie uczestniczyły
ponad 24 tysiące firm. Finaliści konkursu na poziomie
europejskim zostaną wyłonieni w pierwszym kwartale
2015 roku.
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VII Europejskie Forum
Gospodarcze

1st ICT
BUSINESS MIXER

MADE
with POLAND

W dniach 14 – 15 października 2014 r. już po raz siódmy
odbędzie się Europejskie Forum Gospodarcze. Jest to
wydarzenie cykliczne, które organizowane jest przez
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., ICT
Polska Centralna Klaster oraz Samorząd Województwa Łódzkiego mają zaszczyt zaprosić na 1-wszy ICT
Business Mixer z udziałem firm – ekspertów rozwiązań
informatycznych oraz przedstawicieli firm produkcyjnych z regionu łódzkiego.

Zapraszamy na konferencję MADE with POLAND,
która odbędzie się 14 października 2014 r. w hotelu
DoubleTree by Hilton Łódź, w ramach VII Europejskiego Forum Gospodarczego.

Dyskusje podejmowane podczas Forum dotyczą aktualnej
sytuacji gospodarczej. Organizatorom Forum zależy na
tym, aby stworzyć platformę pozwalającą na budowanie
bliskiej, efektywnej, opartej na wzajemnych korzyściach,
współpracy z biznesem, dzięki której samorządy mogą
budować swoją konkurencyjność, kreować wartość
dodaną dla mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów.
Goście Forum będą mieli niepowtarzalną okazję uczestnictwa w wielu interesujących spotkaniach podczas
dyskusji panelowych, m.in. na temat: bezpieczeństwa
informacji i pomnażania wartości w biznesie, edukacji
zawodowej w kontekście zapotrzebowania na nią w Europie oraz energetyki i odnawialnych źródeł energii, a także
budowania świadomości obywatelskiej w tym zakresie.

Wydarzenie odbędzie się 15 października, w godz. od 10
do 13.30, w hotelu DoubleTree by Hilton Łódzi, w trakcie
VII Europejskiego Forum Gospodarczego.
Korzyści z udziału w pierwszym ICT Business Mixerze to
m.in. zdobycie wiedzy nt. możliwości wsparcia i outsourcingu oraz organizacji procesów IT w firmie. Uczestnicy serii spotkań B2B mają szansę pozyskania nowych
partnerów biznesowych, oraz nawiązania współpracy w ramach wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.
ICT Business Mixer to także okazja do prezentacji własnej
oferty biznesowej i technologicznej.

Udział w konferencji potwierdziły najbardziej aktywnie
i skutecznie działające organizacje polinijne z Europy
i świata. Wydarzenie będzie okazją do nawiązania
interesujących kontaktów, zdobycia ciekawych informacji
o rozwoju polskiej gospodarki, wymiany doświadczeń
i wiedzy na temat funkcjonowania młodej polskiej
emigracji.
Hasło „Made with Poland” przewrotnie nawiązuje do
powszechnego w polskiej świadomości skojarzenia
z metką i pochodzeniem produktu „Made in…”. „Made with
Poland” to idea oraz inspiracja dla inwestorów,
zapraszająca do „robienia biznesu za pomocą Polski”,
czyli z Polską, z Polakami i w Polsce.
Potwierdzenie udziału prosimy przesyłać na adres
madewithpoland@izba.lodz.pl
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Polsko-tajskie
spotkania B2B
25 września ŁSSE gościć będzie delegację firm
tajlandzkich w ramach misji handlowej organizowanej
przez Ministerstwo Handlu Królestwa Tajlandii.
W programie przewidziano również polsko-tajskie
spo-tkania B2B.

Przedsiębiorczości w Warszawie odbędzie się spotkanie
poświęcone możliwościom współpracy polskich
przedsiębiorców z branży klimatyzacyjnej, motoryzacyjnej oraz elektronicznej z biznesem w Tajlandii.

Uczestnikami wydarzenia będą firmy produkujące części
do systemów klimatyzacji oraz dla sektorów motoryzacyjnego i elektronicznego. W ramach wizyty, dnia 26
września w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju

Przemysłowa Inwestycja Roku 2014
Wszystkim Inwestorom Strefowym przypominamy
o pierwszej edycji konkursu "Przemysłowa Inwestycja
Roku" przygotowanego przez redakcję serwisu Tereny
Inwestycyjne Info.
Kapituła Konkursu dokona wyboru Laureatów w siedmiu
kategoriach: Polska Inwestycja Roku, Zagraniczna
Inwestycja Roku, Inwestycja Roku w Polsce Wschodniej,
Inwestycja Roku w Specjalnych Strefach Ekonomicznych,
Inwestycja Roku Małych i Średnich Przedsiębiorstw (mniej
niż 250 pracowników), Ekologiczna Inwestycja Roku,
Innowacyjna Inwestycja Roku.
Celem Konkursu jest nagrodzenie inwestycji przemysłowych rozpoczętych bądź zakończonych w 2014 r., które

znacząco wpłynęły na unowocześnienie i rozwój gospodarczy Polski. Projekt promuje przedsiębiorczość,
innowacyjność, postawy proinwestycyjne oraz proekologiczne. Konkurs jest również szansą dla spółek na
zaznaczenie swojej pozycji na rynku.
Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz
więcej informacji o Konkursie znajdą Państwo na serwisie
www.TerenyInwestycyjne.info
Inwestycje zgłaszać można do 16 grudnia 2014 roku.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
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6
Distance
in international business
W piątek (17.10) Katedra Wymiany Międzynarodowej
wraz z partnerem przedsięwzięcia Stowarzyszeniem
Lifelong Learning organizuje wykład otwarty dla
przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli
instytucji otoczenia biznesu.
Wykład będzie prowadzony w języku angielskim. Dla
zainteresowanych Gości zapewnione będzie tłumaczenie
symultaniczne. Wykład pt. Distance in International
Business odbędzie się na Wydziale Ekonomiczno-

Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Rewolucji
1905 r. nr 41) w godz. od 14 do 17.
Wykład poprowadzi Profesor Roger Strange z University
of Sussex w Brighton. Profesor Roger Strange jest
wybitnym ekonomistą i autorytetem w zakresie biznesu
międzynarodowego, autorem i współautorem kilkudziesięciu uznanych publikacji naukowych. W latach
2011-2012 przewodniczył European International
Business Academy (EIBA).

Medycyna Pracy – BHP – Pracodawca
Już 22 października br. w auli głównej Społecznej
Akademii Nauk w Łodzi przy ul. Kilińskiego 98,
wieloletni Partner ŁSSE S.A., firma SEKA S.A. wraz
z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi organizuje
drugą ogólnopolską Konferencję „Medycyna Pracy –
BHP – Pracodawca”.
Głównym celem wydarzenia jest prezentacja obowiązujących przepisów z obszaru kodeksu pracy,
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz medycyny pracy, aby
ułatwić przedsiębiorstwom efektywne zarządzanie ww.
kwestiami w ich bieżącej działalności.

Konferencja kierowana jest do właścicieli i przedstawicieli
zarządów firm, managerów działów kadr, specjalistów
bhp oraz kadry kierowniczej instytucji administracji
publicznej z Łodzi i województwa łódzkiego.
Udział w konferencji jest bezpłatny, a ilość miejsc
ograniczona.
Serdecznie zapraszamy do pobrania formularza
zgłoszeniowego ze strony www.seka.pl.
Wypełniony formularz prosimy wysłać mailem na adres
konferencjalodz@seka.pl lub faksem nr 42 662 10 90 do
dnia 15 października 2014 r.
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CHCESZ WIĘCEJ ZARABIAĆ? Ucz się języków w BRITISH CENTRE!
Od ponad 20 lat prowadzimy kursy języków obcych na
wszystkich poziomach zaawansowania dla dorosłych,
młodzieży i dzieci. Zajmujemy się również kompleksową obsługą firm i instytucji w zakresie szkoleń
oraz audytów językowych ich pracowników.
Nasze kursy prowadzone są przez doświadczonych
lektorów oraz wzbogacone o nowoczesne programy i nowatorskie środki multimedialne umożliwiające naukę na
odległość.Od marca 2013 mamy status Autoryzowanego
Centrum Egzaminacyjnego Cambridge English Language
Assessment – najstarszych, najbardziej znanych
i powszechnie uznawanych egzaminów językowych.

Oprócz certyfikatów z języka angielskiego można u nas
uzyskać międzynarodowy certyfikat językowy BULATS
z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego
i niemieckiego. Jak powszechnie wiadomo, takie
certyfikaty są najbardziej wiarygodnym potwierdzeniem
znajomości języka – i właśnie ich oczekują pracodawcy!
Pracowników firm Inwestorów i Partnerów Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej zapraszamy na
nasze kursy – czekają na Państwa specjalne rabaty
cenowe!

Usługi efektywności energetycznej dla budynków
Efektywność energetyczna to przede wszystkim
szeroko rozumiane efektywne wykorzystanie energii.
Efektywne, czyli jak najbardziej wydajne i dostosowane do rzeczywistych potrzeb.
W ślad za takim wyzwaniem idą oszczędności po stronie
kosztów energii i eksploatacji urządzeń np. ciepłowniczych
oraz pozytywny wymiar środowiskowy. Tak właśnie jest
z efektywnością energetyczną, jaką oferuje Dalkia.
Usługi energetyczne dla budynków to zupełnie nowa linia
produktowa w ofercie Dalkii. Monitorując proces
wytwarzania i dystrybucji łącznie z zarządzaniem popytem

na ciepło, jesteśmy w stanie zaproponować konkurencyjne rozwiązania w zakresie kompleksowej
gospodarki energetycznej obiektów przynoszące
wymierne korzyści naszym klientom oraz środowisku
naturalnemu.
Usługi typu Building Energy Services, kierowane są dla
dwóch rodzajów klientów: zasilanych z sieci ciepłowniczych oraz zlokalizowanych poza ich zasięgiem.
Konkretne rozwiązania przygotowywane są indywidualnie i każdorazowo poprzedzone audytem.
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Our Music for Peace.
Steve Kindler w Łodzi. 2014
Fundacja „Boryna” Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką ma zaszczyt zaprosić Państwa do projektu „Our
Music for Peace. Steve Kindler w Łodzi. 2014"
Gościem fundacji będzie Steve Kindler - międzynarodowej
sławy wirtuoz, kompozytor, jedyny artysta grający na
unikatowych skrzypcach 9 strunowych. Nadzwyczajnie
utalentowany stypendysta Tanglewood Conservatory, grał
pierwsze skrzypce w Orkiestrze Symfonicznej Honolulu.
Koncert Steva Kindlera
Źródło: www.borynafoundation.com

W planach jest organizacja koncertu z jego udziałem

w Teatrze Muzycznym w Łodzi, w okresie jesiennozimowym.
Dla Steva Kindlera wystąpienie w Łodzi byłoby wielkim
zaszczytem, gdyż chciałby w ten sposób oddać hołd
swojemu pierwszemu nauczycielowi skrzypiec, Rafaelowi Spiro, pochodzącemu z żydowskiej rodziny w Łodzi.
Zainteresowanych wsparciem prosimy o kontakt
z Fundacją Boryna:
Mirosława Boryna, Prezes, tel. 607 776 737

Muzeum Pałac Herbsta - propozycja współpracy
Muzeum Pałac Herbsta to miejsce niezwykłe. W odrestaurowanej rezydencji należącej niegdyś do rodziny
Herbstów – łódzkich przemysłowców, można
obejrzeć ekspozycję wnętrz mieszkalnych z przełomu
XIX i XX wieku. Muzeum zaprasza do współpracy
instytucje, firmy i osoby prywatne, które chciałyby
wesprzeć realizację programu opracowanego przez
muzeum.

Odrestaurowany budynek Pałacu Herbsta.
Źródło: www.palac-herbsta.org.pl

Wsparcie może obejmować przygotowanie wystaw
czasowych, organizację koncertów, wydarzeń
o charakterze edukacyjnym i akcji społecznych. Równie
ważne byłoby subwencjonowanie konserwacji dzieł sztuki

dawnej z bogatej kolekcji muzealnej.
Państwa donacja i współpraca z Muzeum Pałac Herbsta
nie tylko umożliwi powiększenie grona sympatyków
muzeum, ale również kontakt z nowymi grupami
publiczności.Ze swej strony MPH oferuje pakiet korzyści,
które zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań.
Aby uzyskać więcej informacji o możliwościach wsparcia
Muzeum Pałac Herbsta prosimy o kontakt z Działem
Promocji MPH:
Anna Kołakowska, a.kolakowska@msl.org.pl ,
tel. 665 180 046.

