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OLSOM Sp. z o.o.

Manufacturing Business Process Management

Jesteśmy niezależnym dostawcą oprogramowania i rozwiązań oferującym

podejście do automatyzacji szeregu procesów przemysłowych: produkcja

samochodowa i lotnicza, przetwórstwo żywności, zarządzanie surowcami,

produkcja chemiczna.

More than Integration – solution 4.0 ready for tomorrow

Olsom od 20 lat świadczy usługi projektowania, rozwoju i integracji systemów 

produkcji i oprogramowania, aby wesprzeć partnerskie firmy w osiągnięciu celów 
biznesowych. 

Główne cechy naszego rozwiązania:

•w pełni zintegrowane oprogramowanie sterujące całym procesem produkcji

oraz zapewniające operatorom szczegółowe instrukcje krok po kroku (AGW

MES)

•analizowanie, w czasie rzeczywistym, przyczyn najczęściej występujących

błędów i przestojów na liniach produkcyjnych, zgodnie z metodologią Error-Free

Six Sigma

•elastyczny i skalowalny system, który można łatwo rozszerzać o nowe

wymagania biznesowe, aby zmaksymalizować wydajność - w pełni zintegrowany

z systemami ERP i SCADA

•możliwość kontroli jakości komponentów bezpośrednio u dostawców i

partnerów

•stałe i profesjonale wsparcie techniczne 24/h na całym świecie

Dane kontaktowe

Mariusz Stachera

e-mail: mstacher@olsom.net

tel.: +48 501 03 23 03 

www.olsom.net



Przedsiębiorstwo Tomaszewicz swoimi korzeniami sięga 1985 r. kiedy to

zaczęło realizować pierwsze zlecenie budowlano-instalacyjne.

W 2020 roku firma obchodziła 35 rocznicę działalności na rynku budowlanym.

Początkowo były to inwestycje związane z instalacjami budowlanymi,

zaś od 1994 roku rozpoczęto budowę mieszkań „pod klucz” np.

na ul. Markiewicza w Świnoujściu, czy osiedlu mieszkaniowym przy

ul. Kleberga- Berlinga dla TBS. Od 2000 roku firma przekształciła się

w developerską. Gwarantuje dbałość o jakość usług budowlanych oraz stałe

podwyższanie standardu wykończenia mieszkań.

W chwili obecnej w naszym portfolio znajdują się takie inwestycje jak:

Osiedle Glinki przy ulicy Polickiej, Osiedle North Garden przy ulicy Polickiej,

budynki wielorodzinne przy ulicy Bułgarskiej oraz Powstańców Wielkopolskich

w Szczecinie.

Jesteśmy otwarci na propozycje naszych Klientów.

Elastyczne podejście do Klienta, profesjonalna obsługa, nowoczesne projekty

i technologia oraz terminowe wykończenie mieszkań są strategicznymi

elementami rozwoju firmy.

Biuro Sprzedaży Mieszkań

ul. Policka 51, 71-837 Szczecin

tel. +48 507 155 418

tel. +48 513 007 100

monika@tomaszewicz.pl, lukasz@tomaszewicz.pl

Biuro Główne

ul. Kaszubska 20/4, 70-402 Szczecin 

tel. +48 510 299 700

biuro@tomaszewicz.pl

Dane kontaktowe:

mailto:monika@tomaszewicz.pl
mailto:lukasz@tomaszewicz.pl




Z pasją od lat zajmujemy się tworzeniem wyjątkowych

i ekologicznych akcesoriów do sprzątania po psach.

Zależy nam na tym, aby nasze produkty były łatwe w użyciu,

wytrzymałe, a przede wszystkim praktyczne.

Nasze biodegradowalne woreczki Fibi® oraz zestawy do sprzątania

animals® zadowolą nawet najbardziej wymagających! Idealnie nadają

się dla psów małych, średnich i dużych.

Oferowane przez nas akcesoria do sprzątania po psach cechują się

wyjątkową jakością wykonania. Sprawdźcie sami!

Dane kontaktowe

ul. Przyjaciół Żołnierza 120

71-670Szczecin

tel.: +48 91 452 33 18

e-mail: biuro@asklepios.com.pl

eko-asklepios.pl







Profesjonalne usługi DDD

DEZYNSEKCJA | DEZYNFEKCJA | DERATYZACJA ORAZ

SPECJALISTYCZNE OZONOWANIE i ZAMGŁAWIANIE

Dyspozycyjność, wysoka skuteczność i dyskrecja.

Zapewniamy prowadzenie pełnej dokumentacji 

wymaganej przez Sanepid i Weterynarię oraz audytorów 

zewnętrznych systemów jakości.

•MONITORING Opracujemy i wdrożymy system ochrony przed szkodnikami wykorzystując

zintegrowane metody zwalczania szkodników IPM. Zabezpieczymy Twój obiekt przed

szkodnikami. Nie ważne w jakiej branży pracujesz - niech Twoja firma i Twoje produkty będą

bezpieczne.

Pamiętaj, że przedsiębiorstwa, które mają kontakt z żywnością, nawet w niewielkim stopniu,

zobowiązane są do prowadzenia regularnego monitoringu aktywności szkodników.

Nasza praca pozwala określać ich gatunek, wielkość populacji i wyznaczać miejsca ich

występowania. Podczas analizy wspieramy się odczytami z urządzeń do monitorowania

oraz obserwacji.

•OZONOWANIE stanowi jedną z najbezpieczniejszych i ekologicznych metod dezynfekcji.

Usuwa a nie tylko maskuje nieprzyjemne zapachy, ale przede wszystkim eliminuje wszelkie

bakterie, wirusy, grzyby, roztocza, drobnoustroje i inne czynniki chorobotwórcze.

Jego główną zaletą jest bezpieczeństwo, gdyż przebiega bez użycia jakiejkolwiek chemii.

Jest naturalnym i efektywnym środkiem biobójczym.

Ozonowanie znajduje zastosowanie w: placówkach służby zdrowia, hotelach, pensjonatach,

halach, magazynach i zakładach produkcyjnych, szkołach, przedszkolach, internatach,

mieszkaniach po pożarze, zmarłym lub zalaniu, restauracjach, barach, samochodach,

kinach, teatrach, bibliotekach i urzędach.

•DEZYNFEKCJA PROFESJONALNA Zapewniamy przeprowadzenie kompleksowej usługi

dezynfekcji, mającej na celu eliminowanie drobnoustrojów, grzybów oraz bakterii.

W naszej firmie zabiegi dezynfekcji wykonujemy z wykorzystaniem metod opryskowych:

zamgławiania ULV lub ozonowania.

•DEZYNSEKCJA to zwalczanie szkodliwych owadów, szkodników zbożowych,

stwarzających zagrożenie w przemyśle spożywczym oraz gospodarstwie domowym.

Zwalczamy metodą chemiczną, fizyczną lub biologiczną: karaluchy, prusaki, pchły, pluskwy,

mole spożywcze, muchy, mrówki, komary, mkliki, rozkruszki.

Dane kontaktowe

DM GROUP Daniel Możdżyński

ul. Wschodnia 11/27

78-100 Kołobrzeg

tel.:+48 607 370 370

e-mail: biuro@ddd-dezynfekcja.pl

www.dezynfekcja.pl





Adwokat Katarzyna Kielsznia - Budzińska prowadzi profesjonalną,

wszechstronną i kompleksową obsługę prawną osób fizycznych

oraz przedsiębiorców.

Usługi prowadzone są zgodnie z najwyższymi standardami oraz

zaangażowaniem. Kancelaria poszukuje najbardziej skutecznych

rozwiązań, poprzedzonych analizą ewentualnych zysków i strat.

W ramach prowadzonej praktyki oferujemy m.in.:

- doradztwo prawne w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa,

- reprezentowanie przed sądem, urzędem.

Kancelaria specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Adwokat Katarzyna Kielsznia - Budzińska od wielu lat prowadzi

doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych państwowych

osób prawnych a także posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów

z zakresu prawa budowlanego.

KANCELARIA ADWOKACKA 
KATARZYNA KIELSZNIA – BUDZIŃSKA

Dane kontaktowe

ul. Mikołaja Kopernika 13/2

70-241 Szczecin

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00

tel.: 786-116-186

e-mail: adwokat@kielsznia.pl

www.adwokat-kielsznia.pl

https://www.facebook.com/adwokatkielsznia



Jesteśmy niezależną firmą działającą na rynku doradztwa gospodarczego.

Naszym klientom oferujemy wszechstronny zakres usług z obszaru prawa

gospodarczego, restrukturyzacyjnego i bankowego. Naszym celem jest pomoc

przedsiębiorcom przy budowaniu strategii rozwoju firmy, redefiniowaniu już

istniejących pomysłów biznesowych czy racjonalizacja gospodarki finansowej.

W ramach doradztwa gospodarczego przeprowadzamy audyty wewnętrzne, analizy

finansowe, sporządzamy biznesplany.

Szeroka współpraca z bankami, funduszami unijnymi, prywatnymi inwestorami

i kapitałem zagranicznym pozwala skutecznie realizować założenia finansowe.

Pomagamy przy pozyskaniu finansowania – za każdym razem planujemy inny model

działania i inny horyzont czasowy.

W ramach współpracy oferujemy właścicielom i zarządcom dużych i średnich

spółek w Polsce kreatywne rozwiązania, które Klienci cenią i uważają za

wyróżniający element naszego działania.

Nasze dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców

zaowocowało nie tylko szerokimi kontaktami, ale także znajomością rynku

inwestorskiego. Z powodzeniem w imieniu naszych klientów pozyskujemy partnerów

strategicznych oraz opracowujemy plan optymalizacji firmy. Na zlecenie negocjujemy

korzystne warunki kontraktów czy korzystne zapisy w umowach. Opiekujemy się

naszymi przedsiębiorcami skutecznie i z zachowaniem najwyższych standardów.

Protekcja gospodarcza – znamy się na tym!

Doradztwo prawno- gospodarcze/poszukiwanie 

partnerów strategicznych/inwestycje

kancelaria@kizukmichalska.pl

Katarzyna Michalska tel.:+48 693 110 250

Filip Kiżuk tel.:+48 535 066 849

ul. Grodzka 10/2, Szczecin 

Dane kontaktowe



Konfitury Soberry są w 100% naturalne, a ich skład prosty. Produkowane

są z jagód kamczackich uprawianych na zrównoważonej plantacji w

Województwie Zachodniopomorskiem. Każdy etap produkcji realizowany jest z

najwyższą starannością, aby zachować dobroczynne właściwości owoców.

Jagody kamczackie mają działanie prozdrowotne, co potwierdzają badania

naukowe. To super owoce zaliczane do grupy nutraceutyków, czyli żywności

o cechach środków farmaceutycznych. Zawierają składniki bioaktywne w dużych

dawkach. Wspomagają działanie organizmu i pomagają leczyć współczesne

choroby cywilizacyjne: alergie, cukrzycę, nadciśnienie i nowotwory.

Sprawdź, jak smakuje zdrowie!

Dane kontaktowe

tel.: +48 511 066 060

e-mail: kontakt@soberry.pl

www.facebook.com/Soberry

www.instagram.com/soberry_jagody

Co mają w sobie jagody kamczackie?

• unikalny koktajl witamin
• duże stężenie witaminy C 
• przeciwutleniacze 
• kwasy organiczne
• błonnik 

Jaki mają wpływ na organizm? 
• zmniejszają ryzyko zawału 
• kontrolują ciśnienie 
• stymulują pracę mózgu 
• podnoszą odporność
• działają antybakteryjnie 

i przeciwzapalnie 
• wspomagają układ pokarmowy 
• spowalniają procesy starzenia 

Poznaj pyszne i zdrowe konfitury 

z jagód kamczackich



Rafał Piasecki Tłumaczenia

Przedmiotem moich usług są nie tylko „klasyczne” tłumaczenia.

Mieszkałem w Niemczech przez trzydzieści lat, władam dwoma językami

na poziomie języka ojczystego oraz znam mentalność po obu stronach

granicy. Wiem, jakie błędy mogą wystąpić w komunikacji pomimo

znajomości języka, i widzę, jakie występują w sposób widoczny dla

klienta np. w Internecie.

Tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki

i z języka niemieckiego na język polski.

Oferuję tłumaczenia na poziomie „native speaker”. 

Jestem tłumaczem przysięgłym języka polskiego 

w Niemczech, zaprzysiężonym w kraju związkowym 

Badenia-Wirtembergia. 

•Tłumaczenie stron internetowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów SEO 

(Search Engine Optimization) tak, żeby strona po przetłumaczeniu uzyskała możliwie wysoki 

ranking w wyszukiwarkach

•Tłumaczenia ustne – symultaniczne na spotkaniach biznesowych i konferencjach 

„Doradztwo kulturowe”

•Usługa trzecia Formułowanie tekstów na materiały reklamowe lub strony internetowe

•Pomoc przy komunikacji z urzędami niemieckimi: wypełnianie dokumentów, 

telefonowanie, załatwianie spraw na miejscu

•Tłumaczenie dłuższych tekstów z branży turystycznej, artykułów lub tekstów 

marketingowych oraz publikacji

•Tłumaczenie dokumentów

•Udzielanie korepetycji z języka niemieckiego przygotowujące klientów do codziennej 

i prawidłowej komunikacji w miejscu pracy. 

Dane kontaktowe

e-mail: piaseckitlumaczenia@gmail.com tel.: 573 260 621



Od ponad 20 lat świadczymy usługi transportowe osób na terenie

kraju jak i poza jego granicami.

Początki działalności przypadają na rok 1995, zakres świadczonych

usług, to dowozy pracownicze, szkolne, okazjonalne, wyjazdy firmowe,

wesela, transfery lotniskowe, wycieczki szkolne, przejazdy wahadłowe,

przewozy regularne i wiele innych. Wieloletnia współpraca z klientem

zagranicznym spowodowała, że w 2004 roku rozpoczęliśmy transport

międzynarodowy. Kolejne lata sprawiły, że firma rozszerzyła swój

zakres prac o kompleksowe organizowanie wycieczek. W roku 2011

Północna Izba Gospodarcza wyróżniła firmę, jako “Przedsiębiorstwo

roku 2011 Gminy Drawno”.

Prywatna Komunikacja Lokalna "Jacek" s.c. 

mgr Teresa Majchrzak, Jacek Majchrzak

Dane kontaktowe

ul. Słoneczna 12

73-220  Drawno

Poniedziałek - Piątek, 8:00-17:00

tel.: +48 95 768 22 20

kom.: 606 201 742 

e-mail: biuro.pkljacek@gmail.com

www.pkljacek.pl

http://www.pkljacek.pl/


Zajmujemy się wydrukiem 3D oraz projektowaniem 3D.

Produkujemy różnego rodzaju przedmioty, m.in. lampki z własnym

zdjęciem, figurki, obrazy ścienne, zabawki elektroniczne, przedmioty

codziennego użytku, gadżety, części samochodowe oraz wiele innych.

Jesteśmy w stanie stworzyć każdy produkt od podstaw. Ogranicza nas

jedynie wyobraźnia.

mgr inż. Łukasz Majchrzak

Dane kontaktowe

ul. Słoneczna 12

73-220 Drawno

tel.: +48 664 189 635

e-mail: kontakt.shargon@gmail.com

www.shargon.com



Firma Zielona Magia oferuje usługi profesjonalnego sprzątania

biur i lokali mieszkalnych, apartamentów.

Nasze specjalistyczne usługi dedykowane są zarówno osobom

prywatnym, jak i firmom. Współpracujemy długofalowo, ale

podejmujemy się także jednorazowych zleceń. Jeśli potrzebujesz

profesjonalnego sprzątania z dbałością o każdy detal, zapraszamy do

kontaktu.

Dysponujemy własnym sprzętem i środkami czystości.

Specjalizujemy się nie tylko w sprzątaniu lokali w Koszalinie

i Kołobrzegu. Oferujemy dojazd do 15 km od Koszalina/Kołobrzegu.

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów.

tel. : +48 576 275 320



https://youtu.be/hpkhQdB2c3g
https://youtu.be/oELn-tQD7_g








ACTUM jest profesjonalnie działającą instytucją pożyczkową

zarejestrowaną przez KNF w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych

pod numerem RIP000346.

ACTUM to instytucja pożyczkowa, która w przypadku szybkich

pożyczek dla firm może konkurować swoją ofertą z bankami,

a formalności zostały ograniczone do minimum.

Od 15 lat z powodzeniem pomagamy naszym klientom

w sfinansowaniu ich potrzeb: rozpoczęciu działalności gospodarczej,

dokończeniu inwestycji, spłacie zobowiązań.

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę!

Dane kontaktowe:

ul. Jagiellońska 39b

70-382 Szczecin

Poniedziałek – Piątek, 8:00 – 16:00

tel.: 91 820 11 11

tel.: 91 820 11 12

kom.:  601 999 636

e-mail: info@actum-finanse.pl

Finansujemy:

✓ Startupy

✓ Spłatę zobowiązań

✓ Spłatę długów Waszych 
dłużników

✓ Dokończenie inwestycji

✓ Mamy specjalna ofertę 

dla developerów domów 

i bliźniaków

www.ACTUM-finanse.pl 



Agencja Rozwoju 

Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.

Na działalność ARMS składają się oferta finansowego wsparcia

przedsiębiorców, organizacja i promocja wydarzeń biznesowych

oraz obsługa inwestorska.

Od 2002 roku nieustannie wspieramy rozwój gospodarczy

Szczecina i pomagamy przedsiębiorcom realizować swoje

pomysły.

Szczególną rolę w działalności Agencji Rozwoju Metropolii 

Szczecińskiej odgrywa obsługa inwestorów, skierowana 

zarówno do przedsiębiorców lokalnych, jak i do podmiotów 

zewnętrznych zainteresowanych współpracą 

i tworzeniem gospodarki regionu.

•Invest in Szczecin – portal skierowany do potencjalnych inwestorów.

•Miasto Oferuje – platforma ofertowa nieruchomości miejskich.

•Zrobione w Szczecinie – certyfikat lokalnych przedsiębiorców.

•Akademicki Szczecin – oferta miasta skierowana do studentów i absolwentów.

•Poręczenia kredytów i pożyczek – możliwość zabezpieczenia kredytów dla 

przedsiębiorców.

•Poręczenia wadialne – umożliwienie startu w przetargach dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców.

•Dni Skandynawskie – wydarzenie stanowiące platformę współpracy pomiędzy Polską 

a Skandynawią.

•Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej – cykl wydarzeń podkreślający transgraniczny 

charakter regionu.

•Wsparcie pozyskiwania finansowania i możliwość jego zabezpieczenia w formie 

poręczeń cywilnych oraz majątkowych – na nieruchomościach stanowiących własność 

ARMS.

Dane kontaktowe:

ul. Niemierzyńska 17a

70-441 Szczecin

Poniedziałek - Piątek, 8:00-16:00

tel.: 91 333 97 71

e-mail: sekretariat@arms-szczecin.eu

www.arms-szczecin.eu

mailto:sekretariat@arms-szczecin.eu


Ponadczasowa galanteria skórzana powstaje u nas

z połączenia pasji i doświadczenia. Już od 1963 roku dostarczamy

naszym klientom wyroby najwyższej jakości!

Każdy wytwarzany przez nas produkt cechuje się trwałością,

praktycznym zastosowaniem i estetycznym wyglądem. W naszej

ofercie posiadamy wyroby takie jak: torebki, paski, portfele i wiele

więcej.

Oferujemy pełny serwis w naprawie galanterii skórzanej, bez względu

na okres zakupionego towaru.

Dbamy o to, aby nasza galanteria skórzana była zawsze na czasie,

a ceny naszych wyrobów kaletniczych atrakcyjne.

Dane kontaktowe

ul. Krzywoustego 8/u/27 

70-244 Szczecin 

Poniedziałek - Piątek, 9:00-19:00

tel.: +48 798 73 30 33

e-mail:  info@galanteria-renifer.pl

www.galanteria-renifer.pl

mailto:info@galanteria-renifer.pl










Europrojekty Consulting sp. z o.o. jest firmą doradczo–konsultingową

specjalizującą się w kompleksowej obsłudze i pozyskiwaniu

bezzwrotnych dotacji krajowych i europejskich dla realizacji

inwestycji.

• Opracowujemy wstępne prekwalifikacje projektów, biznesplany,

studia wykonalności, dokumentacje kredytowe, analizy finansowo-

ekonomiczne i marketingowe oraz organizujemy szkolenia -obecnie

głównie na temat nowych, krajowych i regionalnych Programów

Operacyjnych na lata 2021-2027.

• Nadzorujemy i rozliczamy inwestycje finansowane z funduszy

zewnętrznych.

• Przygotowujemy beneficjentów do uzyskania dofinansowania dla

ich inwestycji.

• Przygotowujemy kompleksową dokumentacje przetargową

i procedury wyboru wykonawcy inwestycji.

• Pełnimy funkcję inspektora nadzoru oraz Inżyniera kontraktu

inwestycji współfinansowanych z funduszy UE.

Dane kontaktowe

ul. T. Firlika 20/209; 71 637 Szczecin

ul. Św. Marcin 29/8; 61-806 Poznań

ul. Hoża 86/410; 00-682 Warszawa

tel.: +48 601 80 80 22

e-mail: biuro@europrojekty.com

www.europrojekty.com

mailto:biuro@europrojekty.com


Kancelaria Radców Prawnych „Licht & Przeworska”

działa na rynku szczecińskim od 20 lat.

Głównym profilem naszej działalności jest świadczenie

kompleksowej obsługi przedsiębiorców, w tym w języku angielskim.

Dzięki zdobytemu wieloletniemu doświadczeniu specjalizujemy się

w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prawa

budowlanego, prowadząc jednocześnie obsługę inwestycji

budowlanych. Na gruncie prawa handlowego świadczymy usługi

m.in. w zakresie fuzji i przejęć. Chcąc zagwarantować Klientom

komfortowe warunki obsługi prawnej oraz pomoc praktyczną

w rozwijaniu prowadzonych działalności gospodarczych i spółek, stale

współpracujemy z notariuszami, rzeczoznawcami (w tym z biegłymi

sądowymi), pracownikami naukowymi wyższych uczelni.

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH 

LICHT&PRZEWORSKA. 

Dane kontaktowe:

ul. Tuwima 27/1

71-426 Szczecin

Poniedziałek - Piątek, 8:00-16:00

tel. 601 701 574

e-mail: kancelaria@lichtprzeworska.com.pl

https://www.facebook.com/

lichtprzeworskakancelaria

mailto:kancelaria@lichtprzeworska.com.pl
https://www.facebook.com/lichtprzeworskakancelaria




Metaltech to spółka istniejąca od 1992 roku. Założona dzięki pasji

właścicieli od ponad 29 lat spełnienia oczekiwania najbardziej

wymagających Klientów.

Od wielu lat jesteśmy dostawcą części i podzespołów dla

europejskich kolei państwowych i kolei zakładowych oraz innych

konstrukcji wykonanych ze stali węglowej, nierdzewnej i aluminium.

Należymy do czołówki polskich producentów maszyn znajdujących

zastosowanie

w rolnictwie, budownictwie i leśnictwie. Wysoka jakość oraz

niezawodność są doceniane przez użytkowników i stale poszerza się

grono odbiorców. Wyroby Metaltech spotykane są na obszarze całej

Europy i świata, docierają do tak egzotycznych krajów jak Kenia czy

obszary pod kołem podbiegunowym.

METALTECH

Zakład Mechaniczny METALTECH Sp. z o.o

ul. Orla 6

78-650 Mirosławiec

tel. +48 67 259 51 76

e-mail: poczta@metaltech.com.pl 

www.metaltech.com.pl

Dane kontaktowe:



System Monitor ERP jest dedykowany dla firm produkcyjnych.

Zapewnia sprawne i efektywne zarządzanie obszarem produkcji

- APS, sprzedaży - CRM, zakupów - MRP, magazynów, księgowości oraz

zasobów ludzkich.

Oprogramowanie umożliwia wykorzystanie zintegrowanych z systemem

aplikacji dodatkowych obejmujących m.in. zarządzanie dokumentami, EDI,

elektroniczne zarządzanie fakturami DMS, zarządzanie narzędziami,

księgowość zarządczą, konfigurator produktów, mobilność PDA czy sklep

online. Rozwiązanie zapewnia wysoce pozytywne doświadczenia

użytkowników, dzięki prostocie interfejsu i przejrzystemu monitorowaniu

procesów biznesowych firmy produkcyjnej. Ścisła, ponad 40-letnia współpraca

z naszymi klientami gwarantuje, że system spełnia wymagania nowoczesnych

przedsiębiorstw produkcyjnych podążających za ideą Przemysłu 4.0. Nasza

firma oferuje także szkolenia, doradztwo i wsparcie dla użytkowników systemu.

MONITOR ERP jest obecnie zainstalowany w ponad 4400 firmach

produkcyjnych na całym świecie i tłumaczony na 13 języków.

Monitor ERP System Polska 
Sp. z o.o.





Od ponad 20 lat wspieramy polskich przedsiębiorców w poszukiwaniu

najlepszych kandydatów, doradztwie HR, jak również w ramach usługi

outsourcingu i leasingu.

Rekrutujemy, by pomóc Ci rozwijać prawdziwy potencjał Twojej firmy:

• praca tymczasowa

• praca stała

Doradzamy na każdym etapie cyklu życia pracownika,

by od procesu rekrutacji aż do rozstania dbać o jego doświadczenia, które

pozytywnie wpłyną na efektywność Twojego przedsiębiorstwa oraz Twoją markę

pracodawcy.

Outsourcing i leasing, to wsparcie, które daje Ci możliwość skoncentrowania

się na strategicznych procesach biznesowych:

• outsourcing kadr i płac

• outsourcing procesów

• outsourcing transportu

• leasing pracowniczy

Randstad
to więcej niż rekrutacje

Nasze biura w woj. zachodniopomorskim: 

Szczecin: 

ul. Rynek Sienny 4B 

tel.: 605 311 028

E-mail: lucyna.fabianczyk@randstad.pl

Koszalin: 

ul. Biskupa Czesława Domina 1/5-6 

Tel.: +48 94 732 89 20 

e-mail: koszalin@randstad.pl

mailto:lucyna.fabianczyk@randstad.pl
mailto:koszalin@randstad.pl






Hotel Dana mieści się w samym centrum miasta, w pięknie

zrewitalizowanym, zabytkowym budynku. Biznesowy charakter

hotelu zapewnia idealne warunki do organizacji wydarzeń,

a luksusowe wnętrza będą dla nich perfekcyjną oprawą!

• 100 komfortowych pokoi

• Wyposażone sale konferencyjno-bankietowe

• Znakomita restauracja wyróżniona przez Gault & Millau

• Kameralna strefa SPA

Nasze centrum konferencyjne to aż 5 sal o łącznej powierzchni 360 m2.

Dzięki ścianom modułowym uzyskamy przestrzeń zarówno na

kameralne szkolenia, jak i duże konferencje lub bankiety. Na „rozmowy

w kuluarach” sprawdzi się ekskluzywna sala VIP – JW. Club, a pyszny

lunch zaserwujemy Państwu w naszej eleganckiej restauracji.

Zapraszamy!

HOTEL DANA**** 

Business & Conference

Dane kontaktowe

Wyzwolenia 50, 

71-500 Szczecin

tel. 503 031 148

e-mail: recepcja@hoteldana.pl

www.hoteldana.pl

mailto:recepcja@hoteldana.pl
http://www.hoteldana.pl/


Kancelaria specjalizująca się w doradztwie i szkoleniach

z zakresu:

• transgranicznego świadczenia usług i delegowania pracowników

do takich krajów jak m.in. Niemcy, Austria, Dania, Holandia, Norwegia,

Finlandia czy Szwecja

• aspektów podatkowych oraz ubezpieczenia społecznego

w procesie transgranicznego świadczenia usług

• prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz procedur legalnego

zatrudniania cudzoziemców

• przygotowania do działań eksportowych oraz zawierania

międzynarodowych umów handlowych

Żak Legal Support Office

Dane kontaktowe

ul. Teofila Firlika 19, pok. 117

Szczecin

tel. + 48 661 106 850

e-mail: kontakt@zakoffice.pl

www.zakoffice.pl 

mailto:kontakt@zakoffice.pl


Firma TOP FENCE to dynamicznie rozwijające się

przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją

i montażem: konstrukcji stalowych, hal, balustrad oraz innych

specjalistycznych elementów stosowanych w instalacjach

przemysłowych jak i w budownictwie.

Drugi dział jaki posiada firma TOP FENCE to produkcja,

sprzedaż oraz montaż ogrodzeń. W naszej ofercie znajdują się siatki

i panele ogrodzeniowe, bramy, furtki, stalowe elementy kute,

automatyka do bram oraz nowoczesne, systemowe ogrodzenia

frontowe czołowych producentów takich jak: WIŚNIOWSKI,

BETAFENCE, PLAST-MET, KONSPORT.

TOP FENCE

Dane kontaktowe

Ul. Długosza 11a, 64-920 Piła

Poniedziałek – Piątek: 9:00-17:00

Sobota: 9:00-13:00

tel. 509 437 121

e-mail: info@konstrukcjezestali.pl

www.konstrukcjezestali.pl

mailto:info@konstrukcjezestali.pl


Jesteśmy zespołem fachowców, działającym z pełną

odpowiedzialnością i zaangażowaniem, aby sprostać oczekiwaniom

klientów. Posiadamy ogromną bazę najlepszych trenerów w Polsce!

Oferujemy pomoc w uzyskaniu dofinansowania, jesteśmy w stanie

zorganizować każde szkolenie na życzenie klienta. Wspomagamy rozwój

kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorstw przez organizację usług

rozwojowych na wysokim poziomie. Wiedza, którą przekazujemy jest

aktualna, sprawdzona i oparta na wieloletnim doświadczeniu trenerów.

W zakresie naszych usług znajdziecie Państwo również:

IQ consulting jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową, 

wyspecjalizowaną głównie we wdrażaniu i doskonaleniu 

Systemów Zarządzania Jakością ISO i innych według 

zasad HACCP, BRC oraz IFS. 

• Organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

• Pomoc w pozyskiwaniu dofinansowań z KFS, UE i PFR dla MŚP

• Pomoc przy wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej

• Pomoc w pozyskiwaniu dofinansowań na inwestycje

• Wsparcie w uzyskaniu pożyczek płynnościowych

• Projekty technologiczne  

• Opracowanie dokumentacji HACCP 

• Wzorcowanie sprzętu pomiarowego

Dane kontaktowe

ul. Michała Drzymały 23 - I piętro                                    

75-074 Koszalin                                                                       

Poniedziałek - piątek 7.30-15.30 

tel. 662 219 105
e-mail: tomasz.bienkowski@iq-consulting.pl

http://www.iq-consulting.pl



Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną osobom

fizycznym oraz podmiotom gospodarczym.

Cechuje ją zaangażowanie, profesjonalizm, rzetelność,

przestrzeganie tajemnicy adwokackiej oraz indywidualne podejście do

klienta. Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej

przedsiębiorców w zakresie związanym z prowadzoną przez nich

działalnością gospodarczą, a także w sprawach dotyczących osób

fizycznych, w szczególności obejmujących takie dziedziny prawa jak

prawo rodzinne i prawo karne. Zapewniamy obsługę prawną,

reprezentację przed sądami i organami, porady prawne, sporządzanie

opinii prawnych oraz projektów pism i umów.

Więcej informacji znajduje się na stronie : www.adwokatbeataklimek.pl

KANCELARIA ADWOKACKA 

ADWOKAT BEATA KLIMEK

Dane kontaktowe

ul. B. Śmiałego 10/1

70-351 Szczecin

Poniedziałek - Piątek, 8:30-16:00

tel. 606492005

e-mail: beata.klimek.adwokat@o2.pl

www.adwokatbeataklimek.pl

mailto:beata.klimek.adwokat@o2.pl


BWM Jerzy Fiuk (1994 r.)

Potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, poza 

efektem skali, nie różnią się od potrzeb firm znacząco 

większych. Tak samo potrzebują one wsparcia

w zakresie organizacji zarządzania procesami. 

• Analizy: procesów; miejsc powstawania braków; SWOT - różne zagadnienia; awaryjności

maszyn; efektywności stanowisk roboczych; satysfakcji pracowniczej; należności

i zobowiązań; zapasów i rotacji zapasów; stanów zerowych; reklamacji;

• Budowanie: ceny minimalnej w oparciu o szacowane koszty czynności procesowych;

standardów i oczekiwań wobec podwykonawców wewnętrznych i zewnętrznych; wartości

firmy i wypracowanie celów strategicznych oraz operacyjnych.

• Doskonalenie: przepływu w procesach; optymalnego poziomu zapasów;

• Konstruowanie: założeń do planów marketingowych, różne sekcje; dobrych praktyk

w zakresie zapobiegania awariom;

• Mapowanie: procesów;

• Narzędzia: A3; 5why i inne narzędzia rozwiązywania problemów trudnych – sesje

doskonalące procesy; 5S & 5S office;

• Rejestry: awarii oraz przeglądów maszyn; reklamacji;

• Standardy: rozmów okresowych; ciągłego doskonalenia (kaizen); raportowania pracy.

• Tworzenie: matryc kwalifikacji załogi;

• Wskaźniki: niezawodności maszyn; ABC: klientów; usług; efektywności (KPI i PI)

oraz rezultatu (KRI i RI); reklamacji, lojalności klienta; fluktuacji zatrudnionych.

• Zarządzanie: małymi zespołami, doskonalącymi procesy w firmie.

Dane kontaktowe

ul. J. Iwaszkiewicza 86/1 

70-786 Szczecin

tel. 601773172

bwm@bwmkonsultant.pl

mailto:bwm@bwmkonsultant.pl




Garden Faber to dynamicznie rozwijająca się firma, lider

w kompleksowym wyposażaniu ogródków piwnych, kawiarni

i restauracji.

Meble ogrodowe z Technoratanu – są odporne na warunki

zewnętrzne, przeznaczone na wyposażenie ogródków piwnych,

tarasów, basenów, ośrodków SPA.

Oferujemy również blaty firmy Werzalit odporne na warunki

zewnętrzne oraz podstawy do blatów żeliwne i aluminiowe.

Wyposażaliśmy w meble ogrodowe wiele obiektów w Szczecinie, w

Polsce i za granicą.

Wieloletnie doświadczenie i profesjonalna kadra pozwalają w pełni

spełniać oczekiwania klientów i oferować im najlepsze rozwiązania.

Zapraszamy do współpracy.

NAZWA FIRMY

Dane kontaktowe

ul. Świerczewska 68/Ip.

71-066 Szczecin

Poniedziałek - Piątek, 8:00-16:00

tel. +48 501 185 316

e-mail: biuro@gardenfaber.pl

www.gardenfaber.pl



Jesteśmy rodzinną firmą. W przeciwieństwie do dużych

sieciowych gabinetów stomatologicznych poświęcamy

wystarczająco dużo czasu naszym pacjentom, aby podjąć

właściwe decyzje i uzyskać pożądany przez pacjentów piękny

i zdrowy uśmiech

Oferujemy pacjentom szeroki wachlarz usług stomatologicznych,

w czasie dostosowanym do czasu pobytu pacjenta. W cenie leczenia

proponujemy pobyt w hotelu na terenie obiektu.

Specjalizujemy się w kompleksowym leczeniu mając do dyspozycji

lekarzy z różnych dziedzin stomatologii. Nasz chirurg implantolog

może poszczycić się 30-letnim doświadczeniem.

Wykonujemy również zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej:

usuwanie zatrzymanych ósemek, resekcje wierzchołków korzeni,

skomplikowane ekstrakcje zębów.

APOLONIA DENTAL

Dane kontaktowe

ul. Gryfińska 62a

70-772 Szczecin

Poniedziałek - Piątek, 9:00-19:00

tel. +48 91 461 42 06

e-mail: info@apoloniadental.pl

www.apoloniadental.pl 





Zajmuje się sprzedażą, tworzeniem herbat, kaw, ziół i przypraw

ekologicznych. Sprzedaż hurtową jak i detaliczna. Posiada także

w ofercie porcelanę i wszelkie akcesoria związane z parzeniem

i degustacją.

Dodatkowo:

1. Pokazy, warsztaty herbaciane lub kawowe.

2. Catering herbaciano-kawowy na różne imprezy firmowe,

plenerowe.

3. Kursy, szkolenia dla restauracji, kawiarni czy herbaciarni.

4. Tworzenie mieszanek na zamówienie dla firm oraz klientów

indywidualnych.

5. Kosze prezentowe, upominki, podziękowania, prezenty

pracownicze, oferta ślubna, komunijna, urodzinowa, jubileuszowa.

HERKABAWATA

Dane kontaktowe

Ul. Falata 11B

75-427 Koszalin

www.Herkabawata.com

tel. +48 664 884 090

Facebook Herkabawata

Instagram Herkabawata



Wyjątkowe apartamenty w najlepszej lokalizacji.

Blisko ratusza, katedry, dworca PKP, PKS, sportowej doliny,

parku Książąt Pomorskich.

ŚWIETNIE DOBRANE WYPOSAŻENIE

Zapewniamy wysokiej klasy wyposażenie w każdym apartamencie

Szybki Internet Wi-Fi

Wyposażona kuchnia – kuchenka, piekarnik, lodówka, zamrażarka,

zmywarka, sztućce, talerze, garnki, szklanki, kieliszki

Smart TV

Ręczniki

Wygodne łóżka hotelowe

VISITKOSZALIN 
APARTAMENTY W KOSZALINIE

Dane kontaktowe

www.visitkoszalin.pl

e-mail: visitkoszalin@gmail.com

tel. 662 079 078

http://www.visitkoszalin.pl/


MERITUM  Kancelaria Prawna

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu:

Radca Prawny Anna Mazurek - Różynek

Działalność Kancelarii opiera się, interdyscyplinarnym 

podejściu do Klienta, co w połączeniu z pełną 

mobilnością oraz wykorzystaniem najnowszych 

technologii znacznie zwiększa wydajność pracy i 

zapewnia komfort usług prawnych „szytych na miarę” 

potrzeb i możliwości Klientów.

•mediacji gospodarczych doskonałego narzędzia, otwierającego 

nowe perspektywy porozumienia w ramach dotychczasowej 

współpracy lub umożliwiającego budowanie zupełnie nowych relacji 

biznesowych, 

•audytu prawnego, 

•dochodzeniu roszczeń.

Obszarami współpracy z Klientami jest także obsługa procesów

inwestycyjnych, ocena ryzyka podejmowanych działań, zapobieganie

powstawania nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków wraz

z usługami szkoleniowymi w tym zakresie.

Dane kontaktowe

ul. Reymonta 80/2, 71-276 Szczecin

NIP 9271748235  

REGON 811948292 

tel. 609652520

amr@meritum-kancelaria.pl

www.meritum-kancelaria.pl

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.wartomediowac/





PW BEST - Centrum BHP i P.POZ.

Oferujemy naszym klientom usługę prania odzieży roboczej, przy stałych

umowach również jej naprawę.

Dla przedsiębiorstw w których zachodzi konieczność zarzadzania szerokim

asortymentem np. rękawic, okularów, narzędzi ręcznych oraz skrawających,

a nie dysponujących dużą przestrzenią, oferujemy automaty do dystrybucji art.

bhp.

W naszej ofercie znajduje się odzież robocza i zawodowa,

obuwie robocze, rękawice, środki ochrony osobistej, artykuły

p.poz., czyściwo i inne.

Handel i dystrybucja obejmuje artykuły produkcji własnej 

oraz wszystkich znaczących firm oferujących art. bhp na 

rynku polskim.

Zakupiona u Nas odzież robocza znakujemy logo 

naszych klientów / sitodruk, sublimacja, haft /.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców z naszego regionu, dla których w ramach

wsparcia , patriotyzmu lokalnego i lokalnej współpracy biznesowej postaramy

się przygotować atrakcyjna ofertę.

Nasz katalog produktowy znajduje się na stronie www.bestbho.pl.

•BEST - produkcja artykułów BHP. 

•BEST - handel i dystrybucja artykułów BHP I P.POZ.

•BEST - logowanie odzieży roboczej / sitodruk, sublimacja, haft /

•BEST - pranie odzieży roboczej

•BEST - automaty do dystrybucji art. BHP

Dane kontaktowe

ul.Jagielly 9 A

70-260 Szczecin

sklep tel. 502183802

e-mail : szczecin@bestbhp.pl

Krzysztof Salitra

tel. 501383018

e-mail : krzysztofsalitra@onet.eu

www.bestbho.pl

mailto:szczecin@bestbhp.pl
mailto:krzysztofsalitra@onet.eu


Praktyka Kancelarii obejmuje między innymi następujące

obszary:

• prawo medyczne,

• prawo oświatowe,

• sprawy spadkowe,

• zamówienia publiczne,

• dochodzenie odszkodowań,

• prawo administracyjne i podatkowe,

• prawne wsparcie działalności gospodarczej,

• reprezentacja przed sądami i innymi urzędami,

• obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych,

• doradztwo przy inwestycjach i projektach infrastrukturalnych,

• sprawy rodzinne, rozwód i separacja, podział majątku

wspólnego.

Kancelaria ma 12 lat praktyki w obsłudze przedsiębiorców

(realizujących spore inwestycje), jak również innych podmiotów

(urzędów, samorządów, instytucji publicznych, podmiotów leczniczych,

podmiotów oświatowych), podmiotów indywidualnych (osób

fizycznych) oraz bogate doświadczenie procesowe (sądy powszechne,

sądy administracyjne, Krajowa Izba Odwoławcza).

Kancelaria Radcy Prawnego 

Anna Milcarz

Dane kontaktowe

ul. Pułaskiego 1/5

70-322 Szczecin

tel. tel. 693 975 699

e-mail: radca.annamilcarz@gmail.com

www.radca-annamilcarz.pl/



Kancelaria świadczy usługi zw. z ochroną własności

intelektualnej, m.in.:

-doradztwo w zakresie ochrony własności przemysłowej i nieuczciwej

konkurencji

-badanie możliwości rejestracji znaku firmowego i logo

-uzyskanie w Urzędzie Patentowym ochrony znaków (logo),

wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych

- uzyskanie ochrony przed Europejskim Urzędem Patentowym,

Urzędem Światowej organizacji Własności Intelektualnej, Urzędem

Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

-monitorowanie znaków w celu zapobiegania uzyskania ochrony przez

znaki podobne

-monitorowanie przedłużeń znaków, wynalazków itp.

-poprowadzenie spraw z zakresu ochrony własności przemysłowej na

całym świecie

-poprowadzenie spraw spornych, przed sądami i UPRP

-badanie możliwości produkcji bez naruszania praw

-różnego rodzaju umowy, w tym licencyjne

Kancelaria Patentowa 

Aneta Balwierz-Michalska 

Rzecznik Patentowy

Dane kontaktowe

Ul. Kard. Wyszyńskiego 3/5

75-062 Koszalin

www.balwierz.pl

Tel. 602 808 444, 

Tel/fax: 94 346 53 29

e-mail: office@balwierz.pl



niezawodny partner i doradca w sprawach związanych

z legalizacją i pobytem cudzoziemców w Polsce.

Właścicielem firmy jest ceniona w całej Polsce ekspertka

Monika Olszewska, która współpracuje, konsultuje, szkoli i doradza

instytucjom, urzędom i przedsiębiorcom. Jest także autorem książki

KOMPENDIUM WIEDZY - ZATRUDNIANIE I POBYT

CUDZOZIEMCÓW W POLSCE. W firmie pracują wysokiej klasy

fachowcy, którzy zapewniają kompleksową obsługę w zakresie

legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców, opartą na wiedzy

i wieloletnim doświadczeniu. Klienci cenią nas za fachowość,

uczciwość i rzetelność. Jesteśmy dobrze rozpoznawalną marką,

zapamiętaną jako firma przyjazna i zawsze pomocna wśród

społeczności cudzoziemców, nie tylko w naszym województwie.

Dla nas liczą się efekty nie obietnice.

MRM CONSULTING 

Dane kontaktowe

al. Wyzwolenia 113,

Szczecin

tel. +48 605 948 528 

www.mrmconsulting.eu



Jesteśmy producentem polskich kosmetyków naturalnych do

pielęgnacji twarzy i ciała. Oferujemy kosmetyki, które są zdrowe,

ekologiczne, skuteczne, a także bardzo eleganckie. Nasze

produkty składają się z naturalnych i certyfikowanych składników

roślinnych dzięki czemu są idealne dla wegan i wegetarian.

Stosujemy także ekologiczne opakowania.

Żel do rąk o działaniu antybakteryjnym o pojemności 150 ml.

Zawiera aloes, który łagodzi podrażnienia. Przyjemnie pachnie i jest

bardzo wydajny.

Cena zakupy: 6,54 zł netto

Sugerowana cena sprzedaży brutto: 11,50 zł

MOQ: 1 karton / 16 sztuk | Paleta: 120 kartonów / 1920 sztuk

CLOCHEE

Dane kontaktowe

www.clochee.com biuro@clochee.com





Chcesz żeby Twoja firma pojawiła 
się kolejnym wydaniu? 

Wejdź na stronę polnocnaizba.pl

Sprawdź jakie są wytyczne!

Wyślij nam przygotowane materiały!

Umieszczenie ogłoszenia jest bezpłatne!


