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IFIS Finance Sp. z o.o

Kancelaria Adwokacka Wiliński

B.K. Consultant Sp. z o.o.

IFIS Finance działa w obszarze finansowania MŚP w formie faktoringu, umożliwiając
uzyskanie finansowania nawet przez bardzo
„młode” firmy, dzięki indywidualnemu podejściu i szytemu na miarę finansowaniu. Dzięki faktoringowi następuje poprawa nie tylko
faktycznej płynności firmy, rentowności, ale
i wskaźników bilansowych i związanej z nimi
zdolności kredytowej, co jest ważne w sprawozdaniach finansowych. Dzięki znajomości
rynku włoskiego, oferujemy dla eksporterów finansowanie należności, jak również przejęcie
ryzyka zapłaty włoskich kontrahentów.
www.ifis.pl

Kancelaria Adwokacka Tomasza Wilińskiego
mieści się w Warszawie przy Alei Jana Pawła
II 61 lok. 62. Zespół Kancelarii składa się ze
specjalistów z różnych dziedzin prawa. Kancelaria współpracuje także z rzeczoznawcami
majątkowymi, ekspertami z różnych dziedzin
życia, rzecznikami patentowymi, doradcami
podatkowymi, biegłymi, doradcami restrukturyzacyjnymi, syndykami, detektywami oraz
naukowcami. Kancelaria reprezentuje interesy
przedsiębiorców i osób fizycznych oraz zajmuje się bieżącą obsługą prawną osób prawnych
z różnych dziedzin.
www.kancelaria-wilinski.pl

Nasza firma to zespół fachowców o wysokich
kwalifikacjach, dużej wiedzy i zaangażowaniu.
Doświadczenie zdobywane od 2000 r. pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować
Klientów w postępowaniach przed ZUS-em,
Urzędem Skarbowym czy innymi instytucjami. Sprawność działania potwierdzają Klienci
swoją długoletnią współpracą. Księgowość
prowadzimy w oparciu o oprogramowanie firmy Comarch, umożliwiające zdalną wymianę
informacji księgowo-podatkowych. Świadczone przez nas usługi zawsze uwzględniają aktualne przepisy i zmiany w nich zachodzące.
www.bkconsultant.pl

OST Gromada

Auto Wist

MPG Media Sp. z o.o.

Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada to już 80 lat doświadczenia w działalności hotelarskiej i turystycznej. Dysponuje dziewięcioma obiektami hotelowymi w Koszalinie,
Łomży, Toruniu, Busku-Zdroju, Pile, Poznaniu,
Radomiu, Zakopanem i w Warszawie oraz 2
ośrodkami wypoczynkowymi w Międzyzdrojach i Krynicy Zdrój.
www.ifis.pl

Prawie 30-letnia obecność na rynku motoryzacyjnym zobowiązuje. Wielotorowe doświadczenie, umiejętność przygotowywania dedykowanych rozwiązań, zwrot ku innowacyjnym
technologiom. Auto Wist to rodzinna firma,
której idea działania opiera się na silnych fundamentach – tradycyjnym, solidnym podejściu
do klienta oraz wypracowanych, skutecznych
metodach pracy. Specjalizujemy się w powypadkowych naprawach samochodów, likwidacji szkód komunikacyjnych oraz udzielaniu pomocy drogowej. Funkcjonujemy również jako
wypożyczalnia samochodów.
www.autowist.pl

Jesteśmy agencją marketingową specjalizującą się we wsparciu dla firm poszukujących dotarcia do obecnych, potencjalnych klientów za
pomocą narzędzi internetowych. Oferujemy
przede wszystkim niestandardowe i nowatorskie podejście, z wykorzystaniem m.in. content marketingu, blogosfery, social mediów.
Zarządzamy kilkunastoma portalami informacyjnymi, których odbiorcami są w głównej mierze mieszkańcy Warszawy i okolic.
www.mpgmedia.pl

Pierwszy Portal Rolny

Agencja Artystyczna „Laura”

AUG Medical Sp. z o.o.

PPR to internetowy serwis informacyjny, który
jest najstarszym i jednym z największych portali internetowych w Polsce o tematyce rolnospożywczej. PPR pojawił się w Internecie pod
koniec 2000 roku i jest w tej chwili wiodącym internetowym serwisem informacyjnym w Polsce,
który kierowany jest do całego sektora rolnospożywczego. Serwis polskiemu rolnictwu oferuje przede wszystkim szybkie, codzienne aktualne informacje w zakresie ustawodawstwa,
przepisów prawa, programów pomocowych,
dotacji, ubezpieczeń, wydarzeń politycznych
oraz zagadnień gospodarczych i rynkowych.
www.ppr.pl

Założona i prowadzona przez aktorkę i pisarkę
Laurę Łącz Agencja Artystyczna „Laura” od lat
zajmuje się kompleksową organizacją wszelkich imprez z występami artystycznymi, zarówno dla widzów dorosłych, seniorów, jak i dla
dzieci. Agencja realizuje wciąż wiele nowych
autorskich projektów oraz odpowiada na zamówienia różnych firm i instytucji. Ze względu
na rodzinne i osobiste kontakty, Agencja współpracuje na najlepszych możliwych warunkach
z większością artystów – aktorów, piosenkarzy,
tancerzy. Agencja znana jest też z zaangażowania w liczne akcje charytatywne.
www.agencjalaura.pl

AUG Medical jest autoryzowanym przedstawicielem wysokiej jakości laryngoskopów
światłowodowych oraz sprzętu diagnostycznego. Nasza firma współpracuje z zaufanym
producentem instrumentów medycznych,
który od lat dokłada wszelkich starań aby
oferowane przez nas produkty spełniały najwyższe standardy. Celem naszej firmy jest
dostarczanie naszym klientom certyfikowanych produktów najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach.
www.augmedical.com
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Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Ralen Group

Polsko-Izraelska Izba Gospodarcza

Odział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich tworzą 4sekcje: Automatyki i Pomiarów, Energetyki, Instalacji i Urządzeń Elektrycznych oraz Trakcji. W ich obrębie pracują
4 komisje kwalifikacyjne, które prowadzą egzaminy sprawdzające umiejętności zawodowe
na stanowiskach eksploatacji i dozoru, kończone wydaniem świadectw kwalifikacyjnych.
W OW SEP działa Ośrodek Rzeczoznawstwa
i Usług Technicznych, rozwiązujący zagadnienia techniczne z zakresu szeroko rozumianej
elektryki.
www.ee.pw.edu.pl/sep-ow

Głównym przedmiotem naszej działalności jest
leasing pracowników zza granicy. Począwszy
od rekrutacji, poprzez organizację przejazdu
danego pracownika do Polski, po dopełnienie
wszelkich formalności związanych z legalizacją pobytu i pracy w kraju. Pracownicy przez
cały okres współpracy są zatrudnieni u nas,
zatem wszystkie sprawy kadrowe spoczywają
na nas. Klient wynajmuje pracownika i rozlicza
się na podstawie faktury vat.
www.ralengroup.pl

Polsko-Izraelska Izba Gospodarcza została
utworzona w odpowiedzi na potrzebę środowiska biznesowego, w związku z ciągłym
i dynamicznym wzrostem wymiany gospodarczej pomiędzy Polską a Izraelem. Bazując na
wymianie doświadczeń, wiedzy oraz sprawdzonych relacjach stała się platformą, która
wspiera kontakty handlowe pomiędzy dwoma
krajami poprzez poszukiwanie partnerów biznesowych, czy organizowanie zagranicznych
misji handlowych.
www.polishisraeli.org

Zdrowe Życie dr Ada Kostrz-Kostecka

Ulan

Kancelaria Czeszejko-Sochacki

Firma działa w profilaktyce zdrowia i dietoterapii. Proponujemy wykłady, „Odżywianie dla
zdrowia”, dla świetlic, domów kultury, Uniwersytetów III Wieku, wzbogacone o prezentację
mało znanych, wartościowych produktów. Proponujmy także warsztaty, dla szkół, świetlic.
Zapraszamy na konsultacje dietoterapeutyczne, dla osób na diecie leczniczej; dla seniorów
oraz osób mających problemy z nadwagą.
www.zdrowezycie.edu.pl

ULAN sp. z o.o. od 1989 r. zajmuje się edukacją i marketingiem. Wydaje portale internetowe EuropejskaFirma.pl, GepardyBiznesu.pl i PolskieBrylanty.pl oraz prowadzi
konkursy Gepardy Biznesu, Brylanty Polskiej
Gospodarki, Efektywna Firma, Mocna Firma
Godna Zaufania, Światowa Firma, Wielki
Modernizator Polski, Samorząd Przyjazny
Firmom, Najpiękniejszy Budynek, Najlepszy
Dla Zdrowia. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.
www.ulan.com.pl

Kancelaria oferuje usługi z zakresu prawa
i postępowania: cywilnego, nieruchomości,
budowlanego, gospodarczego, konstytucyjnego, ochrony środowiska, podatkowego i celnego, własności przemysłowej, intelektualnej,
reklamy i mediów, zamówień publicznych oraz
bieżące i doraźne doradztwo prawne oraz
stałą obsługę prawną, sporządzanie analiz
i opinii prawnych, udział w rokowaniach i negocjacjach oraz mediacji, reprezentacji w postępowaniach przed organami administracji
rządowej i samorządowej, sądami oraz międzynarodowym i krajowym arbitrażem
www.czeszejko.pl

Zoompack

Gabi-net kosmetyczny

Yachtica Charter

Zoompack istnieje na rynku od 2015 roku. Od
tego momentu spółce udało się zbudować
mocną pozycję na pomorskim rynku hurtowni
zaopatrujących sklepy detaliczne w produkty
inne niż FMCG. Do takich należą m.in. wszelkiego rodzaju opakowania jednorazowego
użytku, wyroby papierowe czy chemia profesjonalna. Firma ta słynie z produkcji najlepszej
jakości reklamówek oraz worków na śmieci,
wykonanych z całkowicie kompostowalnego
materiału. Jako jedyna produkuje reklamówki
z certyfikatem do bezpośredniego kontaktu
z żywnością.
www.zoompack.pl

To zaciszne, kameralne miejsce gdzie można
połączyć relaks i zabiegi lecznicze. Gabinet
specjalizuje się w kompleksowej pielęgnacji
twarzy i ciała oraz masażach relaksacyjnych,
ujędrniających i leczniczych. Właścicielką
jest doświadczony kosmetolog o specjalności
masaż i fizjoterapia z kwalifikacjami pedagogicznymi jako nauczyciel praktycznej nauki
zawodu. Organizujemy również warsztaty
dietetyczno-kosmetyczne mające na celu poprawę stanu zdrowia i skóry. Każdy zabieg
poprzedzony konsultacją dobierany jest indywidualnie, bo każdy z nas jest wyjątkowy.
www.gabi-net-kosmetyczny.pl

Spełniamy żeglarskie marzenia. Zorganizujemy morską wyprawę z indywidualnie ustalaną
trasą i programem rejsu, w dowolnie wybrany
rejon. Żeglujemy w Chorwacji, Grecji, Tajlandii
czyli tam, gdzie poniosą marzenia. Organizujemy firmowe imprezy integracyjne, okolicznościowe i konferencje na morzu. Zapewniamy
dedykowane scenariusze, najwyższej klasy
jachty i obsługę zawodowych kapitanów. Czarterujemy jachty żaglowe, motorowe i katamarany z portów całego świata, na stałe współpracując ze sprawdzonymi armatorami.
Jesteśmy organizatorem kursów żeglarskich.
www.yachticacharter.pl

