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Szanowni Państwo
Wielkopolska Izba Gospodarcza z siedzibą w Gnieźnie (WIG), powołana do życia w dniu 22 czerwca 2017 roku, działa na 
podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych oraz w oparciu o statut, zgodnie z którym celem WIG 
jest tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw gospodarczych członków WIG, prowadzenie 
działalności promocyjnej i usługowej w dziedzinie współpracy gospodarczej w kraju i zagranicą oraz wspieranie współpracy 
kapitałowej i naukowo – technicznej.

Główny cel działalności WIG to wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych na rynku krajowym oraz 
zagranicznym wśród firm członkowskich WIG i partnerów gospodarczych. Swój program WIG urzeczywistnia poprzez 
realizację następujących zadań:  

• Wewnętrzna współpraca członków WIG – wzajemne promowanie usług i towarów firm członkowskich.

• Negocjowanie dla członków WIG rabatów na wybrane towary i usługi – WIG ma podpisane umowy partnerskie 
przewidujące odpowiednie rabaty dla członków WIG w zakresie między innymi energii elektrycznej, telefonii komórkowej, 
paliwa, materiałów budowlanych, artykułów elektrycznych, artykułów papierniczych i środków czystości, artykułów i 
usług grzewczo – sanitarnych, stali nierdzewnej, wyrobów hutniczych, odzieży roboczej, odzieży ekskluzywnej i garderoby 
biznesowej dla mężczyzn, usług budowlanych, usług serwisowania samochodów, szkoleń BHP, medycyny pracy, usług 
reklamowych, pozyskiwania pracowników z zagranicy.

• Zbieranie i udostępnianie informacji o przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych oraz technologiach i produktach na 
zasadzie banku informacji.

• Szkolenia oraz doradztwo - udzielanie pomocy informacyjnej, organizacyjnej, doradczej, prawnej i finansowej 
przedsiębiorcom zrzeszonym w WIG oraz organizacja szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw 
z zakresu podatków, kadr oraz regulacji prawnych.

• Organizowanie pomocy członkom WIG w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych 
dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

• Opiniowanie programów i projektów związanych z funkcjonowaniem gospodarki oraz uczestniczenie w przygotowaniu 
aktów prawnych – podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i dokonywanie ocen funkcjonowania przepisów prawnych.

W ramach swojej działalności WIG współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, izbami gospodarczymi, szkołami 
zawodowymi, jak również z innymi organizacjami, których celem jest wspieranie przedsiębiorców w ich rozwoju w kraju oraz 
zagranicą.  Na chwilę obecną WIG ściśle współpracuje z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan z siedzibą w 
Poznaniu oraz z Turecką Izbą Gospodarczą z siedzibą w Turku. Dążąc do wsparcia szkolnictwa zawodowego, WIG nawiązała 
współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Hipolita Cegielskiego z siedzibą w Gnieźnie oraz z Cechem 
Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie.

Szczególnie cenna dla WIG jest współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego. W tym zakresie WIG na chwilę 
obecna ściśle współpracuje w oparciu o podpisane listy intencyjne z Gminą Łubową oraz z Gminą Czerniejewo. Owocem 
tej współpracy jest oddany w Państwa ręce Informator dla inwestora, dzięki któremu przedsiębiorcy zrzeszeni w ramach 
Wielkopolskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Gnieźnie mają możliwość promowania swoich towarów oraz usług wśród 
podmiotów inwestujących lub zamierzających inwestować w ramach terenów inwestycyjnych położonych w obrębie 
województwa wielkopolskiego.

Prezes WIG

Henryk Bar tkowski
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S A M O R Z Ą D  T E R Y T O R I A L N Y

ul. Poznańska 8 
62-250 Czerniejewo
tel. 61 429 13 10 
fax 61 429 13 10
www.czerniejewo.pl

GMINA CZERNIEJEWO

Szanowni Państwo,
Położona w sercu Wielkopolski, spokojna, malownicza Gmina Czerniejewo sąsiaduje z gminami: Gniezno, Łubowo, Nekla, 
Niechanowo, Pobiedziska, Września i miastem Gniezno. W jej skład wchodzi 15 sołectw oraz miasto Czerniejewo. Obszar gminy 
liczy 112 km2, a zamieszkuje ją ponad 7300 mieszkańców. 
Jedna z najstarszych miejscowowści Wielkopolski, otoczona pięknymi lasami i polami uprawnymi.
Najpiękniejszym zabytkiem Czerniejewa jest pałac, jednak na terenie całej gminy znajduje się wiele innych obiektów atrakcyjnych 
turystycznie.
Funkcjonują tutaj placówki oświatowe, które zapewniają bardzo dobry rozwój dzieci i młodzieży, a także dobrze przygotowują 
ich do dalszej nauki.
Gmina Czerniejewo to dobre miejsce wypoczynku, rekreacji i relaksu, idealne miejsce na odpoczymek od zgiełku wielkich miast. 
Działają tutaj m.in. liczne kluby sportowe, stowarzyszenia i organizacje.
Corocznie w Gminie odbywa się szereg imprez organizowanych zarówno przez urząd, sołectwa, organizacje oraz stowarzyszenia. 
Do imprez, które już na stałę zapisały się w kalendarzu należą Pochód z Niedźwiedziem, Dni Czerniejewa - przy okazji których ma 
miejsce Bieg Czerniejewski, Noc Kupały, Zakończenie Lata oraz Dożynki Gminno-Parafialne.
Na terenie naszej gminy prężnie rozwija się wiele przedsiębiorstw, które działają zarówno na terenie kraju jak również poza jego 
granicami.
Mimo, iż gmina Czerniejewo położona jest pomiędzy dużymi aglomeracjami, przemieszczenie się do nich zajmuje zaledwie 
kilkanaście minut. Jesteśmy położeni bliski drogi S5, drogi ekspresowej 92, a przez miejscowość Żydowo przebiega droga 
krajowa nr 15. Na terenia gminy znajdują się 3 stacje kolejowe, od czerwca 2018 roku uruchomiona została linia kolejowa z 
Gniezna na Jarocin.
Gmina Czerniejewo jest proinwestycyjna.  Aktualnie na terenie gminy trwa budowa hali widowiskowo-sportowej - jej zakończenie 
planowane jest na czerwiec 2019 roku. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie mieszkaniami w Czerniejewie, po wielu latach  
rozwija się budownictwo zaróno domów jednorodzinnych jak również bloków.
Na obrzeżach Czereniejewa znajduje się Strefa Aktywizacji Gospodarczej, na której ze względu na pełną infrastrukturę, w bardzo 
szybkim tempie powstać mogą nowe przedsiębiorstwa. 
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S A M O R Z Ą D  T E R Y T O R I A L N Y

Al. Reymonta 9-11 
62-200 Gniezno
tel. 61 424 57 50
fax 61 424 57 51
www.urzadgminy.gniezno.pl 
sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl

GMINA GNIEZNO

Gmina Gniezno leży we wschodniej części województwa. Jest gminą wiejską obejmującą 31 sołectw. Powierzchnia gminy wynosi 
178 km2. Zamieszkuje ją ok. 12 tys. osób. Warunki naturalne środowiska przyrodniczego Gminy  posiada atrakcyjne, jeziora i 
przylegające do nich lasy tworzą odpowiednie warunki do wypoczynku i przyciągają nie tylko mieszkańców powiatu ale również 
turystów z innych regionów kraju. Bezpośrednie sąsiedztwo Gminy Gniezno z Miastem Gniezno wpływa na przenikaniesię historii 
tego wyjątkowego miasta z okolicznymi miejscowościami. Szczególnie wyraźnie tę więź widać w wymiarze dóbr kultury. 
Przebiegające przez miejscowości Gminy Gniezno fragmenty trasy Szlaku Piastowskiego czy szlaku Świętego Jakuba są tego 
najlepszym przykładem. Uwarunkowania historyczne, krajobrazowe a przede wszystkim lokalizacyjne obligują włodarzy gminy 
do sprawnych, wielokierunkowych i przemyślanych działań. Specyficzne położenie Gminy dookoła Miasta wykształciło    na 
jej terenie kilka ośrodków społeczno-gospodarczych. Wszystkie są jednakowo ważne i wszystkie wymagają takiego samego 
traktowania i uwagi przy planowaniu i wykonywaniu inwestycji czy to w sferze społecznej czy gospodarczej.. Priorytety 
inwestycyjne gminy to: ochrona środowiska, infrastruktura drogowa i energetyczna, oświata, kultura, bezpieczeństwo oraz 
poprawa warunków życia mieszkańców.

Strategiczne dla całej gminy są inwestycje w ochronę środowiska. Oczyszczalnia ścieków w Jankowie Dolnym, kanalizacja 
sanitarna czy gazyfikacja całej gminy to praktyczny wyraz realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska jaki wykonany 
został od 2002 roku. Najbardziej pożądanymi przez mieszkańców gminy inwestycjami w infrastrukturę społeczno-kulturalną 
są szkoły, przedszkola, świetlice wiejskie oraz często ze świetlicami zintegrowane remizy Ochotniczych Straży Pożarnych. W 
takiej koegzystencji funkcjonują obiekty w Modliszewie ,Mnichowie oraz w Zdziechowie. Zintegrowano tutaj zabytkowy budynek 
mieszczący  salę wiejską i Bibliotekę Gminną z  przylegającym do niego garażem OSP. Nowoczesne samodzielne świetlice 
wiejskie wybudowano w Piekarach i Goślinowie.

Bardzo ważnym obszarem aktywności Gminy Gniezno są inwestycje w infrastrukturę oświatową. Budowa nowej siedziby dla 
Zespołu Szkół w Zdziechowie jest zwieńczeniem wieloletnich działań podejmowanych w Gminie Gniezno na rzecz poprawy 
warunków funkcjonowania gminnych placówek oświatowych. Wybudowano Przedszkola w Zdziechowie i w Szczytnikach 
Duchownych. W Jankowie Dolnym powstała hala sportowa. We wsiach zorganizowano place zabaw. Wszystkie działania 
podejmowano z  inspiracji i przy aktywnym wsparciu mieszkańców – członków lokalnych społeczności.
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S A M O R Z Ą D  T E R Y T O R I A L N Y

GMINA KISZKOWO

ul. Szkolna 2
62-280 Kiszkowo
tel. 61 429 70 10 
fax 61 429 70 11
www.kiszkowo.pl 
ug@kiszkowo.pl

Miejscowość Kiszkowo leży w północno-zachodniej części gminy Kiszkowo, znajdującej się w województwie wielkopolskim, w 
powiecie gnieźnieńskim. W skład gminy wchodzi 21 sołectw i 27 miejscowości.

Gmina Kiszkowo ma obszar 114,58 km2, w tym:
- użytki rolne - 80%,
- użytki leśne - 8%.

Gmina stanowi 9,13% powierzchni powiatu gnieźnieńskiego.
 
Gmina ma charakter typowo rolniczy. Jej część zachodnia leży w obrębie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i ten obszar 
przeznaczony jest pod rekreację i turystykę z możliwością zabudowy mieszkaniowej. Obszar od strony wschodniej i południowo-
wschodniej leży w obrębie Lednickiego Parku Krajobrazowego. Centralnym miejscem Parku na terenie gminy są Pola Lednickie 
w Imiołkach z Bramą III Tysiąclecia.

Przez obszar gminy prowadzi ścieżka rowerowo - dydaktyczna. Jej trasa prowadzi drogami polnymi z Kiszkowa przez Turostowo, 
Turostówko do rezerwatów “Klasztorne Modrzewie” i “Las Mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko”.

POZNAŃ WRZEŚNIA

GNIEZNO

22 km

43 km

42 km

GMINA
KISZKOWO
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S A M O R Z Ą D  T E R Y T O R I A L N Y

ul. Dworcowa 14 
62-270 Kłecko
tel. 61 427 01 25
www.klecko.pl 
klecko@klecko.pl

GMINA KŁECKO

Kadencja 2014-2018 dla Gminy Kłecko była bardzo pracowita. Oprócz bieżących zadań własnych realizowano również zadania 
inwestycyjne, których zakres, w związku z możliwością pozyskania środków z Unii Europejskiej, uległ znacznemu wzrostowi w 
stosunku do lat ubiegłych.

Gmina wykorzystała maksymalnie możliwość pozyskania dofinansowania inwestycji ze środków WRPO oraz PROW. Pozyskane 
środki do realizacji w latach 2016-2020 to kwota  około 23,5 mln zł.

Łączne wydatki inwestycyjne w gminie Kłecko w latach 2015-2018 to kwota około 43,5 mln zł.

INWESTYCJE 2018
• Utwardzenie dróg gminnych, gruntowych kruszywem łamanym na terenie Gminy Kłecko
• Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dębnicy
• Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Dębnicy
• Przebudowa drogi gminnej nr 283004P Pomarzany – Kamieniec
• Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku
• Zagospodarowanie terenu Stadionu Miejskiego w Kłecku

 
 

 
 

POZNAŃ

WRZEŚNIA

GNIEZNO

16 km

41 km

51 km

 
 

 
 

GMINA
KŁECKO
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S A M O R Z Ą D  T E R Y T O R I A L N Y

GMINA ŁUBOWO

62-260 Łubowo 1
tel. 61 427 59 20 
fax 61 427 58 58
www.lubowo.pl 
sekretariat@lubowo.pl

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Łubowo, 
przeznaczonych do włączenia do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ‘INVEST-PARK’ –Podstrefa Łubowo”, 
współfinansowany w ramach działania
1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego” Poddziałanie
1.3.3 „Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020, został zakończony i nastąpił jego ostateczny odbiór.

Teren „Specjalnej Strefy Ekonomicznej” zlokalizowano w Fałkowie, w rejonie Węzła Łubowo na drodze ekspresowej S5. 
Obszar ten zajmuje powierzchnię ok. 36 ha.

Specjalna strefa ekonomiczna ustanawiana jest w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego wybranej części terytorium 
kraju w szczególności poprzez: rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej, rozwój nowych rozwiązań technicznych, 
technologicznych, infrastrukturalnych oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Inwestycje przedsiębiorstw w ramach SSE powodują 
powstawanie sieci kooperantów na terenie danej gminy, np. podwykonawców, co stymuluje rozwój przedsiębiorczości, a 
w konsekwencji generuje dodatkowe wpływy z tytułu podatków lokalnych. Na terenie Gminy Łubowo znajdują się tereny 
inwestycyjne, są to grunty klas V i VI działki o nr. 174/7, 174/9, 174/14, 174/21, 174/24 i 171/4 położone w miejscowości Fałkowo, 
gm. Łubowo, o łącznej powierzchni 35,86.31 ha, objęte są aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
terenów działalności gospodarczej oraz terenów mieszkaniowych w rejonie Węzła Fałkowo – zatwierdzonym Uchwałą Rady
Gminy Łubowo nr XII/104/2004 z dn. 30.01.2004 r. (Dz.U. nr 56 poz. 1268 z dn. 27.04.2004 r.), zgodnie z którym przeznaczone 
są pod tereny aktywizacji gospodarczej, działki położone są w sąsiedztwie drogi ekspresowej S5 oraz graniczą ze stacją GPZ, 
która pozwala na uzbrojenie terenu w sieć energetyczną z mocą powyżej 800 kW, w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego zaplanowano możliwość budowy bocznicy kolejowej. Tereny położone są 10 min jazdy od Gniezna i ok. 35 min 
od Poznania.

W wyniku realizacji projektu powstały oświetlone drogi ok. 3 km; 
sieć kanalizacji deszczowej ok. 3,3 km; sieć kanalizacji sanitarnej 
ok. 4 km, sieć wodociągowa ok. 3,2 km, sieć elektryczna i 
teletechniczna ok. 1,5 km, stacja uzdatniania wody. Całkowita 
wartość inwestycji wyniosła niemal 12 mln zł, z czego 85% 
zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020.
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S A M O R Z Ą D  T E R Y T O R I A L N Y

GMINA MIELESZYN

Mieleszyn 23 
62-212 Mieleszyn
tel. 61 429 50 60 
fax 61 429 50 73
www.mieleszyn.pl 
gmina@mieleszyn.pl

Mieleszyn jest gminą położoną na północno-wschodnich krańcach województwa wielkopolskiego, w powiecie gnieźnieńskim. 
Powierzchnia wynosi 99,24 km2, a zamieszkuje ją ponad 4000 osób. Dzieli się na 15 sołectw.

Jest to gmina wiejska położona wśród pól, lasów (25% powierzchni) i jezior, z dala od wielkomiejskich aglomeracji (ok. 60 km do 
Poznania), a jednocześnie blisko miast powiatowych takich jak Gniezno, Wągrowiec czy Żnin. W jej granicach przebiega trasa S5 
Poznań – Bydgoszcz.

W ostatnich latach gmina zmienia swoje oblicze, staje się nowoczesna. Jej władze postawiły na rozwój infrastruktury. Największą 
inwestycją jest oczyszczalnia ścieków w Przysiece (mechaniczno-biologiczna ze wspomaganiem chemicznym). W 2003 r. 
rozpoczęła się kolejna ważna inwestycja – budowa sieci kanalizacyjnej. Gmina zwodociągowane jest w 99 % posesji.
Gmina ma charakter rolniczy. Jest tu dużo gospodarstw średniej wielkości (powyżej 20 ha), a w produkcji dominuje hodowla 
trzody i uprawa zbóż.

Na tym terenie działa ok. 150 podmiotów gospodarczych. Są to głównie małe zakłady lub punkty handlowe i usługowe.
W gminie funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Mieszkańców integrują Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich 
i Gminne Kluby Seniora.

Gmina ma dobre warunki do rozwoju turystyki. Położona jest wśrod 5 malowniczo położonych jezior oraz rzeki Wełna i Mała 
Wełna. Jest też Kanał Dębina. Godne uwagi są obiekty objęte ochroną zabytków. Są to głównie dworki i parki oraz kościoły (m.in. 
drewniany w Sokolnikach, barokowy w Łopiennie).
Do odpoczynku zachęca też kąpielisko w Borzątwi. Atrakcją wsi jest camping w pobliżu plaży. Wczasowicze znajdują tutaj 
wszystko, co potrzeba. Mają spokój, plażę i gastronomię. We wsi działa gospodarstwo agroturystyczne.
Gmina Mieleszyn to spokojne i przyjazne dla ludzi miejsce. W przyszłości praca w rolnictwie pozostanie najważniejszym źródłem 
utrzymania mieszkańców gminy, z pewnością jednak rozwijać się będzie także turystyka, bowiem teren gminy jest wręcz dla niej 
stworzony.

POZNAŃ

WRZEŚNIA

GNIEZNO

20 km

43 km

51 km

GMINA
MIELESZYN
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S A M O R Z Ą D  T E R Y T O R I A L N Y

GMINA NIECHANOWO

ul. Różana 1 
62-220 Niechanowo
tel. 61 429 49 10
www.niechanowo.pl 
ug@niechanowo.pl

Gmina Niechanowo, położona w sercu Wielkopolski, to kraina bogata historią i niebojąca się wyzwań przyszłości. Zamieszkują 
ją ludzie uczciwi, gospodarni i pracowici. Zarządzana jest odpowiedzialnie i rozważnie.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu władz i mieszkańców wypracowaliśmy Strategię Rozwoju Gminy Niechanowo -  nasz plan 
rozwoju na następne 15 lat. Mamy nadzieję, że przekona on o naszej odpowiedzialności i rozwadze, a także stanie się zachętą 
do zainwestowania na terenie naszej gminy.

Mieszkańcy potrafią sprostać wyzwaniu, którym jest niewątpliwie akcesja do Unii Europejskiej. Cieszymy się z obywatelskiej 
postawy naszej młodzieży, dużej frekwencji na organizowanych dla rolników szkoleniach, aktywnego uczestnictwa większości 
mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym.

Gmina Niechanowo ma charakter rolniczy, posiada nieskażone środowisko naturalne i dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną. Na 
jej terenie wciąż powstają nowe podmioty gospodarcze. Każdego roku realizowanych jest kilka inwestycji z udziałem środków 
z UE.

Mamy nadzieję, że spotkanie z naszą gminą, jej pięknymi krajobrazami, zabytkami, a przede wszystkim z ludźmi, przekona 
Państwa, że jest to miejsce warte pokochania.
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S A M O R Z Ą D  T E R Y T O R I A L N Y

ul. Dąbrowskiego 2 
62-240 Trzemeszno
tel. 61 415 43 06
www.trzemeszno.pl
sekretariat@trzemeszno.pl

GMINA TRZEMESZNO

Gmina Trzemeszno położona jest w powiecie gnieźnieńskim, województwie wielkopolskim i zajmuje obszar 174,66 km2. Jako 
gmina miejsko–wiejska ma charakter przemysłowo-rolniczy, w której mieszka ok. 14 tys. osób. Trzemeszno pełni funkcję 
dynamicznie rozwijającego się centrum przemysłowo–handlowo–usługowego.
Do odwiedzin ziemi trzemeszeńskiej zachęcają cenne zabytki, przepiękne krajobrazy i malowniczo położone wokół miasta jeziora. 
Trzemeszno może poszczycić się licznymi terenami rekreacyjnymi oraz zasobną baza turystyczno – noclegową, gwarantującą 
wysoki standard obsługi.
Korzystna lokalizacja terenów inwestycyjnych dotyczy również możliwości skorzystania z wykwalifikowanych pracowników.

Atuty inwestycyjne Trzemeszna to:
• Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta, 
• Tereny pod zabudowę przemysłową, rzemieślniczo- produkcyjną, warsztatową, 

magazynową itp. o łącznej powierzchni 30 ha, w tym 6,56 ha to grunty własne 
gminy Trzemeszno,

• Dogodne drogowe połączenia komunikacyjne do Poznania, Bydgoszczy, Torunia, 
Inowrocławia, Gniezna i Konina, 

• Bezpośrednie sąsiedztwo z linią kolejową łączącą Poznań  z Inowrocławiem 
• Dobre uzbrojenie terenu, w tym dostępność gazu ziemnego,
• Położenie w odległości 65 km od międzynarodowego Portu Lotniczego Poznań – Ławica,
• Możliwość wykorzystania energii odnawialnej - wiatrowej. 

Wizytówka gospodarcza Trzemeszna - zainwestowali u nas:
• Grupa Paroc – członek spółki Owens Corning, działający w 13 krajach, producent materiałów izolacyjnych.
• Cembrit - jeden z największych europejskich producentów wielofunkcyjnych produktów budowlanych z włókno-cementu.
• Międzynarodowy koncern chemiczny Dynea Oy z siedzibą w Helsinkach – wiodący w świecie producent żywic 

formaldehydowo- fenolowych.
• Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego “TRZEMESZNO” 

- jeden z największych, na rynku polskim, producent skrobi ziemniaczanej.
• Grupa Veolia - czołowy międzynarodowy dostawca usług w zakresie 

zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej.
• Sano - europejska marka znana z produkcji premiksów, mleka dla zwierząt, 

pasz i produktów specjalnych.
• Sieć Hoteli Pietrak.
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S A M O R Z Ą D  T E R Y T O R I A L N Y

ul. Gnieźnieńska 1 
62-230 Witkowo
tel. 61 477-81-94 
fax 61 477-88-55
www.witkowo.pl 
ugim@witkowo.pl

GMINA WITKOWO

Gmina Witkowo należy do regionów rolniczo-turystyczno-usługowych, więc jest doskonałym miejscem do inwestowania 
i wypoczynku. Mieszkańcy trudnią się przede wszystkim: usługami, rolnictwem, drobną wytwórczością oraz działalnością 
związaną z turystyką i rekreacją.

Jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki jest rolnictwo. Na terenie gminy znajduje się 900 indywidualnych gospodarstw 
rolnych, których średnia wielkość wynosi 15 ha i stale wzrasta. Użytki rolne w klasach II - VI zajmują 12. 147 ha, a wskaźnik 
bonitacji dla gminy oscyluje na poziomie 0.94. Do najczęściej uprawianych produktów roślinnych należą: rośliny konsumpcyjne 
(pszenica, rzepak), rośliny przemysłowe takie jak: rzepak ozimy, buraki cukrowe i ziemniaki oraz rośliny pastewne, tj. zboża 
paszowe i kukurydza. Produkcja zwierzęca opiera się na chowie bydła mlecznego i trzody chlewnej.

Od lat priorytetem dla władz gminy jest tworzenie warunków odpowiednich dla funkcjonowania małej i średniej  
przedsiębiorczości, co zaowocowało znacznym jej rozwojem. Na terenie gminy działalność prowadzi obecnie ponad 700 
podmiotów gospodarczych, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane oraz firmy zajmujące się obsługą 
nieruchomości i przetwórstwem. Są to 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego w Powidzu oraz 33. Baza Lotnictwa Transportowego 
w Powidzu.

Dzisiejsze tempo życia i szybki rozwój techniki sprawia, że nowoczesna infrastruktura i właściwy sposób zarządzania stanowią 
podstawę wysokiej jakości życia mieszkańców. Do osiągnięcia właściwego poziomu rozwoju gminy niezbędne są działania 
zwiększające atrakcyjność inwestycyjną oraz konkurencyjność.

POZNAŃ

GNIEZNO

WRZEŚNIA

18 km

20 km

72 km

GMINA
WITKOWO
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S A M O R Z Ą D  T E R Y T O R I A L N Y

ul. Lecha 6 
62 200 Gniezno 
tel. 61 426 04 00 
www.gniezno.eu 
urzad@gniezno.eu

MIASTO GNIEZNO

Gniezno. Tu warto inwestować!
Gniezno, jako niespełna siedemdziesięciotysięczny ośrodek miejski, jest dynamicznie rozwijającym  się miejscem na  mapie 
Wielkopolski. Od kilku lat potencjał gospodarczy Gniezna, a także jego atrakcyjność inwestycyjna, zwiększyły się znacząco. 
Wpływ na to mają z pewnością kierunki rozwoju miasta wytyczone przez obecne władze, mocno zorientowane na jego rozwój 
ekonomiczno-gospodarczy, który przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców całego regionu. W Gnieźnie funkcjonuje 
kilka szkół wyższych m.in. o profilu inżynieryjnym, humanistycznym, pedagogicznym czy  menedżerskim. Ponadto szkolnictwo 
średnie oferuje wykształcenie w zawodach technicznych, takich jak: elektryk, elektronik, mechanik, ślusarz, technik geodeta, 
technik inżynierii środowiska. Średnia stopa  bezrobocia w powiecie gnieźnieńskim wynosi 4,7% (stan na koniec 2018 r).

Oferta inwestycyjna Miasta Gniezna 
• powierzchnia całkowita dostępnych terenów inwestycyjnych: 18,93.21 ha
• działki objęte STATUSEM STREFY EKONOMICZNEJ (KSSSE);
• dostęp do infrastruktury technicznej (m.in. energetycznej, wodociągowej i gazowej);
• aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; 
• teren jest przeznaczony pod zabudowę przemysłową i usługową 

z niewielkim udziałem zieleni;
• poszczególne  działki o pow. od 0,50.90 do max. 6,20.16 ha;
• pełna infrastruktura  przy działkach;
• możliwość powiększenia terenu (wykup działek od prywatnych właścicieli);  
• dojazdowe drogi do terenów inwestycyjnych: ul. Cegielskiego, ul. Osiniec, 

a - po zakończonej przebudowie - pod koniec 2019 roku, 
dwukierunkowy przejazd ulicą Pod Trzema Mostami.

Gniezno! Dlaczego warto tu inwestować?
• bliskość autostrady A2 i drogi ekspresowej nr S5;
• bliskość międzynarodowego lotniska (Poznań Ławica 60 km);
• szkoły wyższe (w tym PWSZ o profilu inżynieryjnym);
• szkoły średnie o profilach technicznych;
• położenie w dobrze rozwiniętym ekonomicznie województwie, 

ekologicznie czystym i atrakcyjnym turystycznie;
• niższe koszty zatrudnienia i życia w porównaniu do dużych 

ośrodków miejskich;
• bogata baza noclegowa;
• lokalizacja znanych firm międzynarodowych;

• wolne tereny pod budownictwo mieszkaniowe;
• dobry dostęp do szkół, szpitali 
• atrakcyjna oferta umożliwiająca spędzanie czasu wolnego; 
• bogata infrastruktura otoczenia biznesu;
• obszar Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej; 
• zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach 

pomocy de minimis oraz programu pomocy regionalnej dla 
przedsiębiorców. 

Prezydent Miasta Gniezna 
Tomasz Budasz

Tereny inwestycyjne przy ul. H. Cegielskiego w Gnieźnie
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ul. Rubież 46 
61-612 Poznań 
tel. 48 603 795 890
www.nicepay.pl 
kamil.modro@1pay.pl

1PAY POLAND Sp. z o.o 

Firma 1Pay Poland Sp. z o.o. jest firmą technologiczną, specjalizującą się w tworzeniu oprogramowania i doradztwa 
informatycznego. Prowadzi projekty informatyczne z dziedziny usług internetowych, rozwoju oprogramowania oraz projektowania 
produktu dla start-upów i korporacji.

Od 2015 r. realizuje własny projekt NicePay – aplikację do zarządzania płatnościami.

CO Z YSKUJE FIRMA, K TÓR A WDROŻ YŁ A APLIK ACJĘ NICEPAY?

Z APROŚ SWOICH KLIENTÓW DO NICEPAY,

ŻEBYŚ MÓGŁ LEPIEJ RE ALIZOWAĆ SWOJĄ STR ATEGIĘ.

- Zmniejszenie kosztów związanych z wysyłką faktur papierowych,

- Pre windykację i windykację przyjazną dla użytkownika,

- Poprawę terminowości spływu środków pieniężnych, 

- Lepszą komunikację z klientem,

- Przedstawianie dodatkowych ofert swoim klientom,

- Sprzedaż produktów nowym klientom,

- Postrzeganie firmy jako innowacyjnej,

- Działania proekologiczne, 

- Kredytowanie usług
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os. Jagiellońskie 25a/7 
62-200 Gniezno
tel. 503 076 424 
tel. 502 751 167
www.arprotective.pl
agencjareklamowa@protective.pl

AGENCJA REKLAMOWA PROTECTIVE

Jesteśmy agencją reklamową typu full service. Działamy od 2010 roku. Zajmujemy się kompleksową obsługą marketingowo 
reklamową. W naszych głowach nieustannie pojawiają się nowe pomysły, które mogą pomóc Twojej firmie zaistnieć i zdobyć 
przewagę rynkową.
OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE
Litery świetlne, litery z plexi, litery ze styroduru, litery z blachy, litery z PCV, litery przestrzenne, kasetony, pylony, tabliczki, 
tablice informacyjne, oklejanie witryn, szyldy, semafory

PROJEK TOWANIE
Projekty graficzne logo, znaków towarowych, opakowań, ulotek, reklam, katalogów, wizytówek. Kreacje graficzne kampanii 
reklamowych i folderów.

POLIGR AFIA
Wydruk ulotek, wizytówek, plakatów, katalogów i etykiet.

DRUK WIELOFORMATOW Y
Wydruk ulotek, wizytówek, plakatów, katalogów i etykiet.

REKL AMA NA POJAZDACH
Oklejanie samochodów, autobusów, naczep, plandek, busów.

OUTDOOR
Tablice reklamowe, billboardy, ściany budynków, miejsca reklamowe, reklama w centrach miast, kampanie reklamowe, 
telebimy.

K AMPANIE REKL AMOWE
Planowanie kampanii reklamowych, radio, prasa, telewizja, outdoor, zarządzanie kampanią reklamową, optymalizacja, hasła 
reklamowe, strategie marketingowe.

STRONY INTERNETOWE
Strony www, serwisy www, pozycjonowanie, optymalizacja stron internetowych , sklepy internetowe, przebudowa stron 
internetowych, szablony na platformy sprzedażowe.
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ADRIANO

ul. Pobiedziska 4 
62-200 Gniezno
tel. 61 426 10 43
www.adriano.com.pl 
biuro@adriano.com.pl

Pasja projektowania ubrań była naturalnym następstwem zamiłowania do wygody i elegancji. Tak, z zamiłowania i pasji, w 1989 
roku powstały firma krawiecka i hurtownia odzieżowa. Z biegiem lat utworzyliśmy z nich rodzinną firmę ADRIANO, znaną dziś i 
cenioną na rynku polskim i zagranicznym.

W naszych kolekcjach znajdziecie Państwo przede wszystkim propozycję garderoby biznesowej dla mężczyzn, którzy cenią 
elegancję i wygodę. Odpowiadając na potrzeby panów, którzy na co dzień noszą garnitury, panów młodych czy maturzystów, 
nawiązujemy do klasycznego piękna, biznesowego dresscode’u czy sportowej elegancji, zawsze jednak uwzględniając 
obowiązujące trendy. Nie zapominamy również o paniach, które u boku swoich mężczyzn również chciałyby czuć się pięknie i 
komfortowo. Cała gama dodatków, takich, jak krawaty, buty czy torebki, gustownie dopełni wybrany przez Państwa strój.

Efekty pracy naszych krawców, poparte wieloletnim doświadczeniem, spełnią nawet najbardziej wysublimowane oczekiwania. 
Wykorzystywane przez nas krawieckie technologie na poziomie europejskim, wysokogatunkowe tkaniny, ponadczasowe wzory i 
najwyższa jakość obsługi stanowią klucz do naszego sukcesu. Poprzez swoją rzemieślniczą dokładność i artystyczne spojrzenie 
na kolor i formę nasza firma stała się synonimem najwyższej jakości i niesłabnącego zaufania, którym nas Państwo darzycie.

Jakość naszych usług i produktów potwierdzają liczne zamówienia płynące od firm niemieckich, a także drogie naszemu sercu 
nagrody, takie jak: „Dobre, bo Polskie”, „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 05–07”, „Godło EU 2007”, którymi 
Państwo nagrodziliście naszą pracę.

Od lat gwarantujemy naszym Klientom poczucie komfortu i elegancji, pomagamy im kreować ich własny styl sygnowany marką 
ADRIANO. W salonach mieszczących się w Gnieźnie, ul. Pobiedziska 4 i Poznań, ul. Obornicka 279.
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ul. Chałubińskiego 8, p. 27 
00-613 Warszawa
tel. (+48) 22 113 47 60
www.afortifactor.pl 
biuro@afortifactor.pl

AFORTI Factor

Spółka Aforti Factor wspiera rozwój firm z sektora MSP, poprzez udzielanie im potrzebnych środków, poprawiających płynność 
finansową. Produkty Aforti Factor zostały dostosowane do potrzeb rynku i właścicieli przedsiębiorstw.

Wiemy, jak w prowadzeniu firmy ważny jest swobodny przepływ finansów. Umożliwia on nie tylko regulowanie zobowiązań na 
czas, ale przede wszystkim szybszy rozwój naszego biznesu. Znamy trudności czekające na przedsiębiorców znajdujących się 
w różnych etapach prowadzenia swojej firmy, dlatego oferujemy im narzędzie, pomagające utrzymać płynność finansową. 

Zamień swoje faktury na gotówkę w prosty sposób

Faktoring w Aforti Factor cechuje minimum formalności, indywidualne podejście do Klienta, bezpieczeństwo, a także czytelne 
i jasne zasady współpracy. Łącząc te wszystkie cechy w jednym produkcie, stawiamy na prosty mechanizm, dzięki któremu 
stanowimy istotne wsparcie w rozwoju i funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw. Oprócz faktoringu nasi Klienci 
otrzymują szeroki pakiet świadczeń dodatkowych, m.in. indywidualną opiekę specjalisty, konsultacje z Biurem Analiz czy porady 
prawne. Nasz produkt cechuje szybka decyzyjność faktoringowa, a także wysokie zaliczki nawet do 100%.

W ramach faktoringu w Aforti Factor, gwarantujemy
• Nawet 100% finansowania wartości faktur
• 90 dni – maksymalny okres terminu płatności faktury
• Finansujemy faktury już od wartości 100 zł
• Wypłacamy pieniądze w trzech walutach – PLN/EUR/USD
• Brak opłat za zerwanie umowy
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ul. Wrzesińska 58 
62-200 Gniezno
tel. 61 426 76 64
www.secura-security.pl
marketing@secura-security.pl

Agencja “SECURA – SECURITY”

AGENCJA OCHRONY ZAJMUJĄCA SIĘ PROFESJONALNYM 
MONITORINGIEM ORAZ OCHRONĄ OSÓB I MIENIA

„Secura – Security” zajmuje się profesjonalną ochroną fizyczną jak i techniczną poprzez monitoring sygnałów alarmowych, 
monitoring wizyjny, pożarowy i GPS.
Świadczymy najwyższy poziom usług w branży security. Dysponujemy nowoczesną bazą techniczno-logistyczną oraz wysoce 
wykwalifikowaną kadrą. Zdobycie zaufania klientów oraz ciągły rozwój jest naszym priorytetem. 

 MONITORING - sygnałów alarmowych z obiektów stałych (nieruchomości)

 NOWOCZESNE SYSTEMY ALARMOWE - od projektu do wykonania – wykorzystując własny radiowy tor transmisji  
   jako alternatywne zabezpieczenie.

 OCHRONA FIZYCZNA - skuteczność działań naszej agencji gwarantują profesjonalnie wyszkoleni, 
   doświadczeni pracownicy naszej firmy.

 GRUPY INTERWENCYJNE - to przede wszystkim przeszkolona i wykwalifikowana kadra,  
   umundurowana, wyposażona w broń palną, gazową, środki przymusu  
   bezpośredniego oraz dysponująca samochodami patrolowymi z zamontowanym  
   systemem lokalizacji GPS.

 KONWOJE - Usługami w zakresie konwojowania i inkasowania wartości pieniężnych zajmuje  
   się sekcja konwojów, do której są przydzieleni najbardziej doświadczeni 
   pracownicy po dodatkowym przeszkoleniu.

TELEWIZJA DOZOROWA - PRZEMYSŁOWA (CCT V) – posiadająca zdolność wideoweryfikacji

 KONTROL A DOSTĘPU - nowoczesne systemy kontroli dostępu pozwalają na dokładną selekcj  
   oraz identyfikację osób mogących znajdować się w danym obiekcie.

 SYSTEMY LOK ALIZ ACJI GPS - system monitorowania pojazdów dedykowany jest dla klientów oczekujących 
   pełnej kontroli nad swoim pojazdem, maszyną lub innym urządzeniem w kraju  
   zagranicą

SYSTEM SYGNALIZ ACJI POŻ ARU I DETEKCJI GAZU RENOMOWANYCH FIRM: SIEMENS, BOSCH, SD3, POLON– od 
projektu do montażu.
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ul. Lutycka 105 
60-478 Poznań
tel. 612 971 704 
tel. 790 703 704 
tel. 790 703 744
almans@almans.pl 
www.almans.pl

ALMANS Sp. z o.o.

ALMANS Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, dostarczającą klientom najwyższej jakości wyroby ze stali nierdzewnej. 
Naszą specjalnością jest przede wszystkim dystrybucja blach, zwojów, prętów, kątowników, płaskowników i wielu innych 
elementów tego typu.

Już od samego początku działalności naszej firmy obraliśmy sobie jeden główny cel – zadowolenie klienta. Dlatego też w 
przypadku każdego zamówienia dokładnie słuchamy naszych odbiorców i wykonujemy produkty lub usługi zgodnie z przeka-
zanymi nam preferencjami, projektami czy rysunkami technicznymi.

• STAL NIERDZEWNA 
• BL ACHY NIERDZEWNE 
• PŁY T Y NIERDZEWNE 
• ZWOJE NIERDZEWNE

• TAŚMY NIERDZEWNE 
• PRĘT Y NIERDZEWNE 
• RURY SPAWANE 
• RURY BEZSZWOWE

• PROFILE Z AMKNIĘTE 
• KSZTAŁTOWNIKI 
• PŁ ASKOWNIKI NIERDZEWNE 
• DENNICE NIERDZEWNE

KOMPLEKSOWE CIĘCIE ZWOJÓW NA ARKUSZE 
PRODUKCJA DOWOLNYCH ELEMENTÓW METALOW YCH NA PODSTAWIE PRZESŁ ANEGO PRZEZ KLIENTA PROJEK TU 

CIĘCIE ELEMENTÓW METALOW YCH • CIĘCIE ZWOJÓW NA ARKUSZE, TAŚMY 
CIĘCIE: GILOT YNĄ, L ASEROWE, STRUMIENIEM WODY, PL AZMOWE 
SPAWANIE • GIĘCIE • FOLIOWANIE • PRZEWIJANIE • SZLIFOWANIE
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62-270 Świniary 21
tel. 61 427 05 10
www.andpolspj.pl
office@andpolspj.pl

ANDPOL FURNITURE

Firma Andpol Furniture istnieje na rynku od 1993 roku. Jesteśmy producentem szerokiego asortymentu mebli tapicerowanych, a 
od roku 2011 nasza firma poszerzyła swoją działalność o produkcję mebli na wymiar. W ofercie znalazły się między innymi meble 
kuchenne, meble biurowe, garderoby oraz szafy wnękowe z drzwiami przesuwnymi. Długoletnia tradycja i zaufanie klientów to 
fundament naszej firmy. Naszym celem od początku była i jest wysoka jakość produktów, funkcjonalność naszych mebli oraz 
zadowolenie klienta.

Oferujemy meble starannie wykonane z wysokiej klasy materiałów, w bogatej kolorystyce, produkowane zgodnie z obowiązującymi 
normami i wypracowaną przez lata technologią.

Dziś spółka zatrudnia ponad 130 osób. Powierzchnia produkcyjna wynosi ok. 8000 m2 i z każdym rokiem staramy się ją 
powiększać.
Współpracujemy z wieloma firmami zarówno w Polsce jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej.
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ul. Nieszawska 3/12 
61-021 Poznań 
tel. 61 815 42 54 
fax 61 817 70 00
www.arkatrans.pl
office@arkatrans.pl

ARKATRANS SP.J.

Firma ARKA-TRANS powstała w roku 2000. Od początku naszej działalności zajmujemy się głównie transportem 
międzynarodowym. Większość naszych transportów wykonujemy między Polską, a Szwajcarią, jednak realizujemy także 
transporty do i z Niemiec, Czech, Austrii, Słowacji oraz Włoch. 
Posiadamy wszystkie wymagane prawem certyfikaty, licencje, zezwolenia i ubezpieczenia.
Firma posiada 20 własnych zestawów - standardowe naczepy 13,6 ldm typu firana oraz zestawy przestrzenne 7,7+7,7 ldm.
Nasze auta to dwie marki DAF i MAN, wszystkie pojazdy o klasie emisji EURO 5 i wyższej.
Nasze pojazdy wyposażone są systemy GPS, pozwalające na bieżącą kontrolę nad samochodami przewożącymi powierzone 
nam ładunki.
Dzięki nowoczesnemu taborowi i dużemu doświadczeniu naszych pracowników możemy gwarantować wysoki poziom 
obsługi, terminowość.
Współpracujemy stale z wieloma sprawdzonymi firmami transportowymi, dzięki czemu możemy dysponować większą 
ilością pojazdów.
Firma od początku swojej działalności jest członkiem WSMPS , a od 2009 roku członkiem ZMPD.
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ul. Reymonta 6 c 
62-241 Żydowo
tel. 604 411 264 
tel. 501 793 816 
tel. 61 424 16 29; 61 425 73 72
www.arwibud.eu
biuro@arwibud.eu 
bartek@arwibud.eu

P.H.U.P. ARWIBUD

Firma ARWIBUD powstała w 1989 roku. Wieloletnie doświadczenie na rynku oraz wysokie kwalifikacje zespołu, pozwalają 
nam na profesjonalne wykonanie projektu wraz z jego realizacją. Powierzone nam zadania realizujemy dokładnie i rzetelnie, 
wykorzystując nowoczesne techniki, bogaty park maszynowy i długoletnie doświadczenie pracowników. Jednym z 
podstawowych zakresów działalności firmy jest również produkcja maszyn rolniczych, głownie do zbiorów oraz sortowania 
ogórków gruntowych. 
Firma rozszerzyła swą działalność o produkcję wyrobów metalowych oraz usług związanych z obróbką metali i malowanie 
proszkowe - elektrostatyczne, hartowanie, frezowanie, szlifowanie, wykrawanie i tłoczenie na prasach mimośrodowych i 
hydraulicznych.

SZEROKI ASORT YMENT PRODUK TÓW
Arwibud oferuje bogaty wachlarz produktów wysokiej jakości. Jesteśmy producentem: kołków sprężystych, sprężyn 
talerzowych, mebli i akcesoriów meblowych - sprzęt kwaterunkowy, wózków do bram przesuwnych, form do nadproży, 
obdzieraków do papierów.

PRODUKUJEMY KONSTRUKCJE STALOWE, LINIE TECHNOLOGICZNE I TAŚMOCIĄGI.

USŁUGI ZWIĄZ ANE Z OBRÓBK Ą METALI
Usługi spawalnicze, tokarskie, czy ślusarskie. Dysponujemy pełnym zapleczem warsztatowo-maszynowym. W ramach 
restrukturyzacji firmy uruchomiono nowoczesną malarnię proszkową. 

CIĘCIE I W YPAL ANIE

SPAWANIE I ZGRZEWANIE

OBRÓBK A SKR AWANIEM

OBRÓBK A PL AST YCZNA NA PR ASACH

CIĘCIE L ASEREM

ELEK TROSTAT YCZNE MALOWANIE PROSZKOWE
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ul. Roosevelta 114 
62-200 Gniezno
tel. 512 690 000 
fax 61 610 15 14
www.ubezpieczenia.gniezno.pl
biuro@ubezpieczenia.gniezno.pl

ASESORIA UBEZPIECZENIA

Zajmujemy się szeroko rozumianymi ubezpieczeniami zarówno dla osób prywatnych jak i firm.

Oferujemy:
- UBEZPIECZENIA KOMUNIK ACYJNE

- UBEZPIECZNEIA MAJĄTKOWE

- UBEZPIECZNIA NA Ż YCIE, “GRUPOWE”

- UBEZPIECZNIA FINANSOWE (zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu, zapłaty wadium)

I INNE.

P A R T N E R Z Y

ASESORIAA F I R M A

U B E Z P I E C Z E N I A
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ul. Wielka 8/2 
61-774 Poznań
tel. 500 345 744 
www.auditcontact.pl
biuro@auditcontact.pl

AuditContact Sp. z o.o. 

Starasz się o kredyt dla firmy? Chciałbyś się dowiedzieć, jak twoja firma może być postrzegana przez kontrahentów  i instytucje 
finansowe? Chcesz sprawdzić  sytuacje finansową  swojego obecnego lub potencjalnego kontrahenta? Chcesz się upewnić o 
poprawności rozliczeń księgowych i rachunkowych? 
  

DOBRZE TRAFIŁEŚ! 

Od lat wspieramy naszych klientów w rozwoju ich firm. Doradzamy w nietypowych transakcjach gospodarczych, usprawniamy 
systemy kontroli wewnętrznej, czuwamy nad poprawnością rozliczeń księgowych, doradzamy w pozyskaniu źródeł finansowania 
a także poprzez ocenę  sytuacji finansowej kontrahentów firmy staramy się minimalizować ryzyko gospodarcze. 

Ponadto jako spółka biegłych rewidentów przeprowadzamy badania i przegląd sprawozdań finansowych spółek, badania planów 
połączeń i przekształceń. 

  
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

AuditContact
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Rycerska 34 
62-200 Gniezno
kom. 61 424 36 47
www.biuroprofit.home.pl 
profit@poznan.home.pl

BIURO RACHUNKOWE PROFIT

Biuro działa nieprzerwanie od 1994 roku.

Podstawowym przedmiotem działalności jest obsługa księgowa i kadrowa podmiotów gospodarczych.

Od kilku lat biuro oferuje również usługi biegłego rewidenta. Jest wpisane do rejestru jednostek uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 4125 .
Biegły Rewident Magdalena Bosacka wpisana jest do rejestru Biegłych pod numerem 13252.
 
Od wielu lat Biuro nagradzane jest w wielu kategoriach zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym.
Otrzymane wyróżnienia związane są z wysoką jakością usług, ich kompleksowością, zróżnicowaniem dopasowanym do potrzeb 
klientów, jak i zastosowaniem wysoko innowacyjnych technologii informatycznych w prowadzeniu działalności.
 
W biurze obecnie zatrudnionych jest 25 pracowników. Biuro obsługuje kilkaset podmiotów gospodarczych zarówno działających 
lokalnie, jak i w odległych terenach Polski.

OFERTA
• Doradztwo Gospodarcze 

Zajmujemy się prowadzeniem dokumentacji podatkowej i pracowniczej małych i średnich podmiotów gospodarczych.
• Pomoc przy rejestracji firmy 

Prowadzenie ksiąg podatkowych (ewidencji przychodów dla ryczałtu, ksiąg przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych 
i ewidencji dla celów VAT).

• Sporządzanie deklaracji podatkowych 
PIT, CIT, VAT, AKC-3, prowadzenie dokumentacji pracowniczej - akta osobowe, listy płac, deklaracje ZUS, dokumentacja 
dotycząca uzyskiwania świadczeń ZUS.

• Dotacje i wsparcie unijne 
Pomoc przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie działalności ze środków krajowych i unijnych.

• Biznes Plan 
Sporządzanie dokumentacji, służącej pozyskiwaniu kredytów 
na działalność gospodarczą (biznes-plany, analizy finansowe itp.)

• Usługi biegłego rewidenta 
Usługi badania sprawozdań finansowych, usługi atestacyjne 
i pokrewne wykonywane przez biegłych rewidentów, 
doradztwo podatkowe.
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ul. Żwirki i Wigury 15 I piętro 
62-200 Gniezno
tel. 669 976 668 
tel. 501 013 931 
tel. 501 601 881
www.centrum-filar.pl
biuro@centrum-filar.pl 
facebook.com/centrumfilar/

CENTRUM FILAR

Bezpieczeństwo i zaangażowanie w Twoją firmę!
Powstanie Centrum Filar jest efektem połączenia wieloletniego doświadczenia jej założycieli z pasją do wspierania działań 
przedsiębiorców. Zajmujemy się doradztwem, oraz kompleksowym pozyskiwaniem dotacji dla firm, klientów indywidualnych 
oraz rolników. Zapewniamy opiekę w zakresie BHP oraz prowadzimy rekrutacje pracowników.
Kluczowa  dla  naszych rezultatów  jest indywidualna analiza sytuacji klienta. Przygotowane rozwiązania biznesowe są 
poparte naszym doświadczeniem, wiedzą i kreatywnością. Współpracując z Nami możesz liczyć na wsparcie ekspertów, 
którzy pozwolą Ci osiągnąć przewagę konkurencyjną i stabilną pozycję na rynku!

OFERTA DLA KLIENTÓW INDY WIDUALNYCH:
 SZKOLENIA Z AWODOWE

 DOR ADZTWO

 OFERT Y PR ACY

 PISANIE PISM, WNIOSKÓW, BIZNES PL ANÓW

 POZ YSKIWANIE ŚRODKÓW DOTACJI NA OTWARCIE DZIAŁ ALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OFERTA DLA KLIENTA BIZNESOWEGO:
 DOR ADZTWO

 ANALIZ A, PISANIE PISM, WNIOSKÓW, BIZNESPL ANÓW

 KOMPLEKSOWE WSPARCIE W POZ YSKIWANIU ŚRODKÓW FINANSOW YCH I DOTACJI

 POZ YSKIWANIE K ANDYDATÓW DO PR ACY I PROCESY REKRUTACYJNE

 SZKOLENIA Z AWODOWE

 COACHING W MIEJSCU PR ACY

 DZIAŁ ANIA – TAJEMNICZ Y KLIENT

 BHP, P.POŻ.
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ul. Wyszyńskiego 14/19 
62-200 Gnienzo
tel/fax 61 833 52 70 
tel. 667 554 332
www.dickbud.pl
dickbud@o2.pl

DICK-BUD

Biuro  powstało w 1976  roku,  a  pod  obecną  nazwą  funkcjonuje  od  2000  roku  pod  kierownictwem  inż.  Remigiusz  Dickhardt, 
specjalizujemy w kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych. Zajmujemy się opracowaniem projektów wielobranżowych w 
dowolnej konstrukcji, kierowaniem robotami budowlanymi oraz poszerzyliśmy nasze usługi o wnoszenie obiektów wj konstrukcji 
drewnianej - szkieletowej.

Świadczymy usługi w zakresie projektowania budynków:
• Mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
• Gospodarcze, inwentarsko- składowe i produkcyjne
• Obiekty letniskowe i rekreacyjne, wiaty i garaże
• Obiekty handlowe i sportowe
• Wizualizacje fotorealistyczne.

Ponadto prowadzimy:
- pełną organizację procesu inwestycyjnego od uzyskania warunków zabudowy poprzez pozwolenie na budowę, kierowanie 
robotami i pomyślne zakończenie obiektu poprzez dokonanie odbioru poprzez PINB.
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FIRMA DZIEMIDOWICZ 
Okna • Drzwi • Bramy • Ogrodzenia

ul. Grunwaldzka 6 
62-200 Gnienzo
tel. 61 424 19 95
www.dziemidowicz.gniezno.pl 
sklep@dziemidowicz.gniezno.pl

Ponad 800 m2 powierzchni wystawowej 
Indywidualne podejście do Klienta 
Salony Gniezno i Poznań

Istniejemy na rynku sprzedaży okien, drzwi, bram i ogrodzeń od ponad 22 lat, ciesząc się doskonałą opinią wśród naszych 
klientów. Jesteśmy największym salonem sprzedającym okna, drzwi, bramy i ogrodzenia w naszym regionie.

DOR ADZTWO, SPRZEDAŻ, MONTAŻ I SERWIS
Bezpłatne pomiary u Klienta | Profesjonalne ekipy montażowe i serwisowe

SALONY SPRZEDAŻ Y
Salony w Gnieźnie i poznaniu | Produkty tylko najwyższej jakości | Kompleksowa oferta usług

OKNA DREWNIANE, OKNA PCV
Nowoczesne systemy okienne renomowanych producentów | Pomożemy wybrać najlepsze dla Ciebie rozwiązania

DRZWI WEWNĘTRZNE I DRZWI ZEWNĘTRZNE
Drzwi różnych typów i producentów | Wzory klasyczne i nowoczesne

BR AMY I OGRODZENIA
Solidne rozwiązania polskich i światowych producentów | Profesjonalne doradztwo techniczne
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Efectiveads Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Żwirki i Wigury 7 
62-200 Gniezno
tel. 576 006 318
www. efectiveads.pl 
kontakt@efectiveads.pl

Efectiveads zajmuje się marketingiem internetowym z wykorzystaniem realnych danych na temat Twoich obecnych i przyszłych 
klientów. Zbieramy dane i zachowania osób w internecie, tworzymy kampanie reklamowe i trafiamy dokładnie do tych, do których 
powinniśmy.

Zaskakujemy efektywnością.

Jak to robimy?
- poznajemy lepiej Twoich klientów i szukamy podobnych w sieci, którym wyświetlamy Twoją reklamę. 
- monitorujemy konkurencję i odwiedzającym klientom wyświetlamy Twoją reklamę.
- badamy zachowania klientów i jeżeli wykazują odpowiednie cechy zakupowe, wyświetlamy Twoją reklamę.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

STANDARDOWA REKL AMA – PRZ YPADKOWE 
TR AFIANIE OSOBY Z AINTERESOWANEJ 

Z AKUPEM TWOJEGO PRODUK TU.

REKL AMA EFECTIVE ADS – TR AFIAMY 
Z REKL AMĄ DO OSÓB POTENCJALNIE 

Z AINTERESOWANYCH TWOIM PRODUK TEM. 
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EKO-PLUS

ul. Reymonta 21 
62-200 Gniezno
tel. 61 426 37 69 
fax 61 426 37 69
www.eko-plus.com.pl 
ekoplus@eko-plus.com.pl

CENTRUM TECHNIKI GRZEWCZEJ I SANITARNEJ

Jako lider Gnieźnieńskiego rynku w tej branży nieustannie staramy się kompleksowo obsługiwać naszych klientów od projektu 
po gotowy efekt. Zawsze służymy radą od samego początku kiedy to rodzi sie najwięcej wątpliwości, poprzez doradztwo w 
zakupie urządzeń, montaż aż po wieloletni serwis.

OFERUJEMY:
- KOTŁOWNIE GAZOWE I OLEJOWE

- INSTAL ACJE CENTR ALNEGO ODKURZ ANIA

- INTAL ACJE SOL ARNE

- GAZ PŁYNNY

- INSTAL ACJE CENTR ALNEGO OGRZEWANIA

- POMPY CIEPŁ A

- TERMOKOMINKI

- REKUPER ACJA

- WOLF - SERWIS I SALON FIRMOW Y
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“ELEKTRO-HURT” Aleksander Winter Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 40a 
62-200 Gniezno
tel. 61 428 40 37 
fax 61 428 40 33
www.elektro-hurt.gniezno.pl 
centrala@elektro-hurt.gniezno.pl

Hurtownia elektryczna Elektro-Hurt

Firma posiada własną flotę samochodową, a w razie potrzeby towar możemy wysłać zewnętrznym spedytorem. Nieustannie 
się rozwijamy i poszerzamy Nasz zasięg działania, aby dotrzeć do jak najszerszej i bardziej zróżnicowanej grupy klientów. 
Firma wdrożyła różne kanały sprzedaży tak, aby ułatwić swoim klientom i kontrahentom współpracę. Pulpit kontrahenta daje 
nowe możliwości stałym kontrahentom, a dla klientów detalicznych rozwijamy kanał sprzedaży internetowej. Dla Naszych 
klientów tworzymy placówki z magazynami dostępowymi zarówno dla klientów hurtowych, jak i detalicznych. 

• K ABLE I PRZEWODY

• OPR AW Y OŚWIETLENIOWE I OSPRZET

• ŹRÓDŁ A ŚWIATŁ A

• OBUDOW Y I ROZDZIELNICE

• OSPRZĘT INSTAL ACYJNY

• SYSTEMY TR AS K ABLOW YCH

• APAR ATUR A

• RURY I LISTW Y

• NARZĘDZIA I ELEK TRONARZĘDZIA

• DZIAŁ PREFABRYK ACJI
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ELPOS

ul. Pocztowa 3 
62-200 Gniezno
tel.61 425 55 66 
tel. 501 441 881
www.elpos.pl 
biuro@elpos.pl

ELPOS to firma usługowo-produkcyjna, działająca na rynku od 1981 roku, zatrudniająca najlepszych fachowców z branży. Na 
przestrzeni kilkudziesięciu lat znacznie rozwinęliśmy park maszynowy, inwestując w innowacyjną technologię, co przełożyło się 
na zwiększenie oferty o nowe usługi.

Naszymi priorytetami są:
• indywidualne podejście do każdego Klienta
• wysoka jakość wykonywanych usług
• nieograniczone, kreatywne rozwiązania
• terminowość realizacji.

Podkreślamy, że ELPOS to, przede wszystkim, firma produkcyjna, co daje nam przewagę pośród konkurencji, szczególnie przy 
wymagającej realizacji różnych form reklamy:

• reklama świetlna – litery przestrzenne, logotypy podświetlane
• tablice reklamowe, banery reklamowe
• puchary statuetki – trofea, nagrody biznesowe, sportowe i okolicznościowe dla wymagających i ceniących jakość klientów
• gadżety reklamowe
• tworzywa reklamowe (w tym: plexi) – stosowane są jako elementy reklamy wizualnej (prezentery, standy, stoiska 

reklamowe), zewnętrznej (banery reklamowe, szyldy, reklamy świetlne, litery przestrzenne)
• wydruki reklamowe – wszelkiego rodzaju wydruki (również wielkoformatowe), sporządzane na różnorodnych podłożach.

Polcamy wydruki na tworzywach reklamowych i na tekstyliach.
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ul. Dąbrowskiego 41 
62-240 Trzemeszno
kom. 602 252 680
energotor@o2.pl

ENERGO Sławomir Hartwich

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO:

• Linie technologiczne do produkcji świec i zniczy
• Granulacja parafiny
• Wklejanie knota
• Rozlewarki parafiny
• Obróbka CNC - toczenie, frezowanie, szlifowanie części według dokumentacji
• Projektowanie CAD/CAM 3D
• Prototypowanie maszyn zgodnie z wytycznymi klienta
• Automatyka przemysłowa 

- projektowanie 
- wykonawstwo 
- modernizacje 
- instalacje przemysłowe

• Osłony do maszyn
• Remonty maszyn
• Konstrukcje stalowe
• Spawanie
• Obróbka plastyczna metali
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ENERGYLUX Sp. z o.o.

ul. Chociszewskiego 12 
62-200 Gniezno 
tel. 724 689 239
energy.br.gniezno@gmail.com

Firma EnergyLux Sp. z o.o. dział na rynku od 2005 roku. Od wielu lat działamy w branży telekomunikacyjnej.

Obecnie jako Partner Techniczny Orange Polska S.A. działa  przy rozbudowie sieci światłowodowej.

Firma zajmuje się:
- projektowaniem sieci światłowodowych
- budową sieci światłowodowych
- spawaniem sieci światłowodowych
- wykonywaniem pomiarów sieci światłowodowych
- usuwaniem awarii

Firma zajmuje się również hurtową sprzedażą:
- osprzętu elektroinstalacyjnego
- produktów firmy Plasta

Hurtowa sprzedaż osprzętu elektroinstalacyjnego
- minikanały elektroinstalacyjne
- osprzęt do minikanałów
- systemy kanałów kablowych
- kanały kablowe
- osprzęt do kanałów kablowych
- system akcesoriów Mosaic 45
- system okablowania strukturalnego
- rury elektroinstalacyjne karbowane
- rury elektroinstalacyjne gładkie
- uchwyty i złączki elektroinstalacyjne
- puszki elektroinstalacyjne
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GIZATRANS Robert Giza

Zieleń 28/7 
62-240 Trzemeszno
tel. 606 853 217
gizarobert@wp.pl

Firma GIZATRANS zajmuje się transportem krajowym.

Oferuje przewóz materiałów sypkich typu:
• żwir
• kamień
• buraki
• zboże
• masa bitumiczna
• ziemia itp.

Posiadam cztery ciągniki siodłowe z naczepami typu wywrotka o ładowności 26 ton (pojemność 39m3 - 44m3)

Kieruję ofertę do firm i klientów indywidualnych. 
Wystawiam faktury VAT. 
Staram się sprawnie i szybko realizować powierzone mi zlecenia. 
Ceny do negocjacji
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ul. Kokoszki 6 
62-200 Gniezno
tel. 608 816 943
www.jeremias.pl
jeremias@jeremias.pl

Jeremias Sp. z o.o.

Firma Jeremias jest znanym i cenionym producentem systemów kominowych o zasięgu międzynarodowym. Jeremias Spółka 
z o.o. rozpoczęła działalność w Polsce w 1997 r. i jest częścią Grupy Jeremias, międzynarodowego lidera branży kominowej, 
posiadającego sieć dystrybucyjną na całym świecie.
Jako Firma konsekwentnie realizujemy założenia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa oraz ambitne wizje na przyszłość. 
Jesteśmy nowoczesnym i dynamicznym przedsiębiorstwem oferującym szeroką paletę innowacyjnych produktów o wysokiej 
jakości oraz wysoki standard usług. Bazując na ponad 40-letnim doświadczeniu, realizujemy plany związane z ciągłym 
udoskonalaniem i rozwojem naszych wyrobów. Naszym celem jest dostarczanie Klientom produktów najwyższej jakości, 
gwarantujących długoletnią i bezpieczną eksploatację.

Grupę Jeremias charakteryzuje silny międzynarodowy charakter i otwartość 
na wyzwania jakie stawiają nam specyficzne wymagania techniczne 
rynków zagranicznych. Obecnie posiadamy osiem zakładów produkcyjnych 
zlokalizowanych w Europie oraz w USA, w których zatrudniamy ponad 
1200 pracowników. Liczna sieć biur sprzedaży na całym świecie zapewnia 
profesjonalną obsługę oraz szybką realizację zamówień. Nasz program 
produkcyjny obejmuje 100 różnych systemów kominowych certyfikowanych 
znakiem CE z przeznaczeniem dla budownictwa mieszkaniowego, 
komercyjnego oraz rozwiązań systemowych dla sektora przemysłowego z 
wolnostojącymi kominami o średnicy do 3 m i wysokości do 50 m. Jeremias 
oferuje szeroką paletę produktów o wysokiej jakości, pomoc techniczną, 
projektową, oprogramowanie do określania średnicy przekroju kominów 
oraz szkolenia w zakresie montażowym. 

Dodatkowo obok produkcji na skalę przemysłową stalowych systemów kominowych oraz systemów wentylacyjnych, 
od wielu lat świadczymy usługę obróbki blach stalowych. Specjalizujemy się w zaawansowanej obróbce stali jak 
np. precyzyjne wycinanie laserem, gięcie blach CNC oraz spawanie.

W procesie produkcyjnym wykorzystujemy zaawansowane technologicznie narzędzia 
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KANCELARIA ADWOKACKA 
ZBIGNIEW SIKORSKI

KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT
Zbigniew Sikorski

ul. Wrzesińska 19 
62-200 Gniezno
tel. 61 426 12 52 
kom. 601 928 381
www.adwokat-sikorski.pl 
kancelaria@adwokat-sikorski.pl

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie:

 POMOCY OSOBOM INDYWIDUALNYM I PRZEDSIĘBIORCOM W ROZWIĄZYWANIU ICH PROBLEMÓW 
PRAWNYCH ZARÓWNO NA ETAPIE SĄDOWYM, JAK I POZASĄDOWYM,

	KONSTRUOWANIA ORAZ NEGOCJACJI UMÓW,	

	POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM W SKUTECZNYM DOCHODZENIU NALEŻNOŚCI.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

PRAWO PRACY 
I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PRAWO CYWILNE

PRAWO LOK ALOWE I 
SPÓŁDZIELCZE

PRAWO HANDLOWEPRAWO K ARNE 
I K ARNO-SK ARBOWE
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os. Orła Białego 3/9 
61-251 Poznań 
tel. 61 852 80 10 
tel. kom. 601 885 951
www.rzecznikciupinski.pl 
biuro@wktir.poznan.pl

KANCELARIA PRAWNO-PATENTOWA 
ZBIGNIEW CIUPIŃSKI

Kancelaria Prawno-Patentowa świadczy kompleksowe usługi w zakresie znaków towarowych, wynalazków, wzorów użyt-
kowych, wzorów przemysłowych i prowadzenia spraw spornych z zakresu ochrony własności przemysłowej.

K ANCEL ARIA ŚWIADCZ Y KOMPLEKSOWE USŁUGI W Z AKRESIE:

 wynalazków i wzorów użytkowych
 wzorów przemysłowych
 znaków towarowych
 oznaczeń geograficznych
 umów licencyjnych
 zastępstwa w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP
 zastępstwa przed sądami
 zastępstwa przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
 i Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO)
 przygotowywania opinii i ekspertyz
 przygotowywania i negocjacji umów z zakresu własności intelektualnej
 prawa autorskiego
 zwalczania nieuczciwej konkurencji
 prowadzenia spraw spornych

Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie internetowej www.rzecznikciupinski.pl 

K A N C E L A R IA
P R AW N O - PAT E N T O WA
Z B I G N I E W  C I U P I Ń S K I
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LA DOLCE VITA RISTORANTE

ul. Artyleryjska 1 
62-200 Gniezno
tel. 61 666 47 27 
tel. kom. 539 920 101
www.ladolcevitaristorante.pl 
restauracja@deliciis.pl

Włoska kuchnia  La Dolce Vita

Dobra restauracja to magiczne miejsce, gdzie przytulne, wyjątkowe wnętrze o niezapomnianym klimacie jest dodatkiem 
do fantastycznych, przepysznych dań. Taka restauracja o nazwie La Dolce Vita, mieści się w Gnieźnie od 2013 roku !

NAJW YŻSZ A JAKOŚĆ

Zapewniamy profesjonalną obsługę, oraz bogate menu ze specjałami kuchni włoskiej, a także szeroki asortyment świeżych 
owoców morza. Dania przygotowywane są według oryginalnych receptur z dodatkiem wyłącznie świeżych warzyw i ziół.
W YJĄTKOWE POTR AW Y

Dania oferowane w tym miejscu to cenione przez smakoszy przystawki, pizze, dania główne, makarony, pasty, a także desery i 
napoje. Szukasz pełni włoskiego klimatu ? Zajrzyj do restauracji La Dolce Vita!

SPOTK ANIA BIZNESOWE, SAL A VIP

IMPREZ Y OKOLICZNOŚCIOWE

MANAGER RESTAUR ACJI: TEL. 539 920 102
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ul. Bóżnicza 15/16 
61-751 Poznań
tel. 690 255 061
www.ligocki.info 
kancelaria@ligocki.info

Wspieramy przedsiębiorców w zarządzaniu finansami. Przygotowujemy optymalne rozwiązania finansowe dla firmy i 
pomagamy je uzyskać, uczestnicząc w każdym etapie pozyskiwania finansowania. Pomagamy w uzyskaniu kredytów 
bankowych, leasingu i faktoringu, pożyczek ze środków unijnych, jak również pozyskiwaniu środków na rynku kapitałowym ale 
także w organizacji biznesu – założeniu, zmianie formy prawnej, zarządzaniu finansami oraz obsłudze księgowo-kadrowej i 
podatkowej.

ORGANIZ ACJA BIZNESU

KREDY T Y DL A FIRM

FAK TORING

LE ASING

POZ YSKIWANIE K APITAŁU

Z ARZ ĄDZ ANIE FINANSAMI

OBSŁUGA KSIĘGOWO-PODATKOWA

LIGOCKI 
KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO
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Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe 
“Magnolia”

Bystrzyca 7 
62-240 Trzemeszno
tel. 603 967 450
biuro@bankietymagnolia.pl

Centrum Konferencyjno Wypoczynkowe “MAGNOLIA” w Bystrzycy położone jest na obszarze 60 000 m2 przy samym Jeziorze 
Popielewskim na trasie Szlaku Piastowskiego.

Oddajemy do dyspozycji naszych Gości:
 - salę bankietową na 400 osób z dużym wydzielonym parkietem do tańca,
 - salę na 120 oraz 180 osób,
 - dwa patia przystosowane do małych imprez okolicznościowych na 50 i 30 osób,
 - salę kameralną na 50 osób przy oczku wodnym z wydzielonym parkietem do tańca,
 - salę na 25 osób.

Zorganizujemy dla Państwa:
 - wesela, komunie, chrzciny
 - wieczory panieńskie, kawalerskie, zaręczyny, rocznice ślubu,
 - konferencję, naradę, spotkanie integracyjne, wigilię,
 - szkolenia, prelekcje, prezentacje /udostępniamy projektor, ekran, nagłośnienie/,
 - na łonie natury w otoczeniu zieleni do dyspozycji: ognisko, grill, kuchnia polowa.

Zapraszamy na wędkowanie na stawie hodowlanym. Cena 30 zł za cały dzień.
Duże okazy. Jesiotr syberyjski, rosyjski, sterlet, karpie, liny, amury.

Nasza baza noclegowa to 52 miejsca w pokojach 2, 3 i 4 osobowych wyposażonych w łazienki, TV oraz WiFi.
Na terenie obiektu znajduje się duży bezpłatny parking.
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MALARNIA KLIMAT

ul. Franklina Roosevelta 120 
62-200 Gniezno
tel. 730 363 534
www.malarniaklimat.pl 
biuro@malarniaklimat.pl

Długoletnie doświadczenie we współpracy z klientami B2B pozwoliło zgromadzić wiedzę i doświadczenie w obsłudze 
wymagającego klienta.

KLIENTOM OFERUJEMY:
- Mechaniczne przygotowanie powierzchni elementów przed malowaniem w technologiach piaskowania i śrutowania
- Chemiczne przygotowanie powierzchni w technologii fosforanowania cynkowego – w wannach o długości 400 cm 
 i głębokości 100 cm
- Malowanie proszkowe które wykonujemy w 3 kabinach do malowania proszkowego
- Malowanie natryskowe „mokre” które wykonujemy w 3 bezpyłowych kabinach lakierniczych, zarówno w technologii 
 tradycyjnego kubka natryskowego jak i w technologii wysokociśnieniowych pomp natryskowych.

Wszystkie realizacje wykonujemy zgodnie z dokumentacją klienta, dotyczy to rodzaju zastosowanej technologii, 

jak i wskazania rodzaju farb, koloru i producenta.

Naszymi klientami są najczęściej firmy nie posiadające w swojej strukturze technologii malowania, 

a będące dostawcami do dużych odbiorców.

Czas realizacji projektów - od 3 do 5 dni roboczych (przy wcześniejszej awizacji od 1 do 2 dni roboczych)
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ul. Foluska 2 
62-240 Trzemeszno
tel.\fax 61 427 15 25
marhen.spzoo@wp.pl

Firma nasza działa na rynku od marca 2000 roku.

W YKONUJEMY:

- obróbkę skrawaniem na obrabiarkach uniwersalnych 
- toczenie na tokarce specjalnej do długości L - 4600 
- spawanie konstrukcji w osłonie mieszanki CO2/Argon
- konstrukcje stalowe hal, bramy i wiaty , ogrodzenia
- linie technologiczne 
- konstrukcje budowlane
- barierki schodowe ze stali nierdzewnej i stali czarnej malowane proszkowo
- palety transportowe
- platformy załadunkowe i najazdowe 
- wieże prób
- prace ślusarskie (prasa mimośrodowa – 40T, wiertarki WKA40, WS 15, giętarka, oprzyrządowanie warsztatowe, 
 nożyce gilotynowe ) 

WSPÓŁPR ACUJEMY  M.IN. Z FIRMAMI TAKIMI JAK:

1. Scanclimber Sp. z o.o. – Gniezno
2. AKWA  Sp. z o.o. – Gniezno
3. Bridgestone w Poznaniu 
4. VELUX Sp. z o.o. – Gniezno
5. OPTIMAL SYSTEM Sp z o.o
6. STRABAG i TKT w zakresie konstrukcji budowlanych

Osoba kontaktowa 
Henryk Bartkowski
kom. 502 664 467

„MARHEN” Sp. z o.o.
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MAZAMED 

ul. Judyma 15/49 
91-134 Łódź
tel. 793 724 243 
tel. 602 457 452 
tel. 690 260 106
www.mazamed.pl 
facebook.com/mazamedsklep

MAZMED ŁÓDŹ
ul. Judyma 15/49 
91-134 Łódź 
NIP: 7251843981

MAZMED SKLEP
ul. Rojna 95 
91-134 Łódź

MAZMED SERWIS I MAGAZ YN
ul. Wersalska 47/75 
90-212 Łódź

W W W.ME VA-PODNOSNIKI.PL

W W W.MAZ AMED.EU

W W W.HOMEGLIDE.PL

W W W.KRZESELKOSCHODOWE.PL

W W W.WINDYSCHODOWE.PL



WIELKOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA 45

ul. Różana 31-33 
62-241 Żydowo
tel. 61 427 45 27 
tel. 664 772 999
www.hurtowniamicia.pl 
biuromicia.pl@wp.pl

Hurtownia Materiałów Budowlanych MICIA

Istniejemy na rynku od 2009 roku. Jesteśmy dystrybutorem wielu wiodących producentów materiałów budowlanych.

Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb dotyczących materiałów budowlanych zarówno w firmach, jak i wśród inwestorów 
indywidualnych. Bogactwo naszej oferty pozwala na obsłużenie inwestycji budowlanych do stanu surowego zamkniętego, 
włączając w to również tynki zewnętrzne i wewnętrzne oraz chemię budowlaną. Wszystkie oferowane materiały budowlane 
i narzędzia spełniają obowiązujące normy oraz posiadają wymagane certyfikaty.

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWL ANYCH
DACHY • TERMOIZOLACJE • KLEJE I ZAPRAWY • SYSTEMY KOMINOWE I WENTYALCYJNE • TYNKI I ELEWACJE 
CHEMIA BUDOWLANA • MATERIAŁY ŚCIENNE • SUCHA ZABUDOWA WNĘTRZ • FARBY

KOMPLEKSOWA BUDOWA DOMÓW
Oferujemy Państwu usługę kompleksowej budowy domów. Łączymy w sobie zarównoprofesjonalizm, pomysłowośćjak 
i wiedzę techniczną. Dzięki tym zaletom gwarantujemy Wam poczucie bezpieczeństwa i spokojny sen podczas Waszej 
inwestycji.
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MTD II 
Meble na wymiar

ul. Kłeckoska 32 
62-200 Gniezno
tel. 662 255 807
Facebook: AkcesoriaMebloweGniezno 
hurtownia@mtd.com.pl

MTD II to firma handlowo-usługowa, zajmująca się dystrybucją materiałów do produkcji mebli oraz produkcją szkieletów 
do mebli tapicerowanych, jak również mebli na wymiar.
Szeroka oferta asortymentowa i usługowa kierowana jest zarówno do zakładów meblarskich, stolarzy, jak i do klientów 
indywidualnych oraz innych zainteresowanych.

NASZ A HURTOWNIA W SWOJEJ OFERCIE POSIADA:

- fronty
- blaty
- płyty meblowe
- konglomeraty
- uchwyty
- szafy przesuwne
- szuflady
- inne

HURTOWNIA

Gniezno, ul. Kłeckoska 32
tel. 662 255 807
Z AKŁ AD PRODUKCYJNY

Piekary, ul. Kiszkowska 1a
tel. 61 426 22 33
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Goślinowo, ul. Szałwiowa 1 
62-200 Gniezno
tel. 606 250 266
www.nowel-gniezno.pl
biuro@nowel-gniezno.pl

NOWEL Przemysław Nowaczyk

KOMPLEKSOWE USŁUGI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
I  ELEKTROENERGETYCZNYCH GŁÓWNIE W ZAKRESIE BUDOWY 

INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH, LINII KABLOWYCH NN, SN

OBSŁUGA, MODERNIZACJA, REMONTY INSTALACJI ZAKŁADÓW 
MAGAZYNOWYCH, PRODUKCYJNYCH I USŁUGOWYCH.
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PHUP GNIEZNO Sp. z o.o. HURTOWNIA SP. K.

ul. Orcholska 41 
62-200 Gniezno
tel.  61 428 40 40 
www.phupgniezno.pl 
hurtownia@phupgniezno.pl

PHUP GNIEZNO PROWADZI SPRZEDAŻ POPRZEZ:

· preselling dostarczając towar w określonym czasie i określone miejsce
· hale sprzedażowe Cash & Carry,

Bazę prowadzonej działalności stanowi 5 Centrów Dystrybucji o łącznej powierzchni magazynowej około 25 tys. m2.

W dyspozycji firmy znajduje się flota ponad 200 samochodów dostawczych, co pozwala na obsługę ponad 5 500 klientów 
miesięcznie.

OFERTA ASORT YMENTOWA STANOWI:

- ponad 10 000 SKU asortymentowych,
- 400 producentów ogólnopolskich oraz lokalnych,
- 10 kategorii produktowych jak: alkohole, chemia, kawa i herbata, marka własna, napoje, papierosy, ryby, sałatki, słodycze, 
  spożywkanych.

DZIAŁ AMY NA TERENIE NASTĘPUJĄCYCH WOJEWÓDZTW:

wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego.
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ul. Foluska 2 
62-240 Trzemeszno 
tel. 61 415 43 99

Piekarnia PLANTREM

PIEKARNIA

W nasze ofercie piekani posiadamy:
chleb baltonowski, wiejski, słonecznikowy, orkiszowy, wieloziarnisty, pszenny, chleb orkiszowy św. Hildegardy, chleb żurkowy, 
chleb żytni, bułki: Kebab, kukurydziana, poznańska, kajzerka, sezam, graham, pszenna, maślana, rogale maślane, bagietki,  
bułkę tartą.

CUKIERNIA

W nasze ofercie cukierni posiadamy:
babki piaskowe, karmelowe, włoskie; babeczki piaskowe / muffinki, bezy, ciastka francuskie, ciastka firmowe / chruściki, 
delicje / eklerki / ciastka piankowe, drożdżówki: grzebień, z budyniem, z kruszonką, z makiem, z serem, z marmoladą, ekler 
faworeki, francuskie z jabłkiem, galaretki, herbatniki karbowane, paryskie, jabłecznik, kokosanki, kruche z cukrem / z orzechami 
/ z marmoladą, krówka, makowiec, malibu, murzynek, muszelki, pączeki, pianki, placeki: pomarańczowy, drożdżowy, rogaliki, 
rożeki, sernik, torty: cytrynowy, kakaowy, owocowy, jagodowy, porzeczkowy, mieszany, sztukowy, truskawkowy, węgierski, 
śmietanowy.



WIELKOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA50

PŁYTEXPOL Zakład Płytkarski i Ogólnobudowlany 
Sławomir Szociński

Wełnica 13 
62-200 Gnienzo
tel. 604 350 817
plytexpol@op.pl

Firma PŁYTEXPOL jako profesjonalna firma istniejąca na rynku od 1995 roku oferuje Państwu szeroki zakres usług i prac 
związanych z branżą budowlaną. Specjalizujemy się w robotach płytkarskich w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, 
obiektach usługowych, przemysłowych i sportowych, izolacjach tarasów, basenów, niecek, posadzek antystatycznych 
oraz kompleksowych robotach specjalistycznych na schodach zewnętrznych 
i balkonach oraz usługach wykończeniowych i remontowych na terenie całego kraju. Jesteśmy firmą solidną, 
rzetelną, terminową, reagującą na potrzeby coraz bardziej wymagalnego rynku. Pracujemy w oparciu 
o profesjonalne systemy budowlane na wysoce specjalistycznych materiałach chemii budowlanej 
certyfikowanych producentów. Regularnie uczestniczymy w szkoleniach i kursach doszkalających w celu 
stosowania najnowszych materiałów chemii budowlanej i technologii. Naszymi klientami są zarówno 
osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa usługowe, produkcyjne, galerie handlowe, obiekty sportowe, 
pływalnie, restauracje, hotele, szkoły, muzea, szpitale, przychodnie lekarskie, osiedla mieszkaniowe.

Oferujemy: układanie płytek, gresu i terakoty 

Nasza firma jako zespół doświadczonych i wykwalifikowanych fachowców, pracujących w oparciu 
o profesjonalne systemy budowlane na wysoce specjalistycznych materiałach chemii budowlanej 
certyfikowanych producentów, regularnie uczestniczy w szkoleniach i kursach doszkalających w celu 
stosowania najnowszych materiałów chemii budowlanej i technologii.Posiadamy dyplomy uczestnictwa 
w szkoleniach renomowanych producentów: • Botament Systembaustoffe • Mapei • Atlas • Schomburg 
• Sopro• Deitermann 
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ul. Foluska 11 
62-240 Trzemeszno 
tel. 61 415 43 64
www.ppm.com.pl 
ppm@ppm.com.pl

PPM Sp. z o.o.

Szukasz mebli dla dziecka innych niż wszystkie ale z nutą klasyki? W kolorach drewna lub wszystkich odcieni tęczy? Mebli, które 
łączą jakość i trwałość z ceną, która nie zwali cię z nóg? Właśnie ci się udało!

Ponad 100 modeli które w połączeniu z mnóstwem dostępnych kolorów oraz dziesiątek aplikacji frezowanych bezpośrednio na 
drewnie sprawią, że wybór i kupno mebelków dziecięcych będzie prawdziwą przyjemnością.

Zanim wybierzecie już interesujące Was modele chcecie mieć pewność czy materiały, z których je wyprodukowano są bezpieczne 
i czy meble odpowiadają normom bezpieczeństwa. To są normalne pytania zadawane przez odpowiedzialnych ludzi.

Po pierwsze: bezpieczeństwo, wszystkie nasze łóżeczka oraz łóżeczko-tapczaniki produkowane są zgodnie z obowiązują normą 
EN 716, lakiery, farby i drewno posiadają wszystkie certyfikaty dotyczące ogólnie przyjętych standardów.

Po drugie: doświadczenie, produkcją mebli dziecięcych zajęliśmy sie w 1993 – na początku sprzedaż obejmowała Polskę lecz z 
upływem lat rozwijamy się i stale rozszerzamy dostępność naszych produktów, które można kupić w każdym europejskim kraju 
a nawet w RPA czy Izraelu oraz na Gwadelupie.

Jeszcze wam mało? Macie własne pomysły na meble dziecięce i kolorystykę? Nasz doświadczony zespół projektantów pomoże 
wam zrealizować wasze pomysły. Jeśli chcecie zobaczyć jak się produkuje meble dla dzieci zapraszamy do Trzemeszna. Od 
najbliższego lotniska w Poznaniu dzieli nas zaledwie 65 km.

najwyższa jakość bezpieczeństwo pełen komfort bogata oferta
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Wilkowyja 21/Oś. 
62-270 Kłecko
tel. 888 111 797 
tel. 664 792 266
www.ptr-bhp.pl
sklep@ptr-bhp.pl

PTR PARTNER BHP 

Firma PTR Partner BHP zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną odzieży roboczej i BHP. Prowadzimy sprzedaż 
bezpośrednią oraz internetową. W naszej ofercie znajdą Państwo bluzy ochronne, monterskie, spodnie, obuwie robocze,  
systemy ochrony głowy, słuchu i oczu oraz wiele innych produktów w różnych wzorach, rozmiarach i kolorach. Posiadamy 
także szeroki asortyment akcesoriów BHP.

Odzież robocza

To właśnie w PTR Partner BHP 
znajdziesz bardzo szeroką gamę 
odzieży, obuwia i asortymentu 
roboczego w jednym miejscu.

Możesz kupować u nas 
detalicznie lub hurtowo. 

Oferujemy stałe rabaty dla firm 
współpracujących z nami.

Posiadamy duże zaplecze 
doświadczenia w branży, którym 

dzielimy się na naszym blogu 
internetowym (ptr-blog.pl).

Dlaczego warto u nas kupować

Oferta Wygoda Doświadczenie

W każdy poniedziałek

rabat -15% 
na cały asortyment!*

*Promocja dotyczy wyłącznie sklepów stacjonarnych.

Odwiedź nasz sklep

Skontaktuj się z nami

Targowa 6, Kłecko
Gdańska 112/114, Gniezno

+48 664 792 266   +48 539 929 009
sklep@ptr-bhp.pl

PTR Partner BHP Znajdź nas na:
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Hurtownia Ogólnobudowlana 
REM-BUD Zygmunt Tomczak

ul. Foluska 2 
62-240 Trzemeszno
tel. 664 917 887 
tel. 664 937 077
www.rembud-trzemeszno.pl 
krzychurembud@op.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „REM-BUD” Zygmunt Tomczak w Trzemesznie działa na rynku budowlanym 
od 2006 roku z bardzo dobrą opinią rzetelnej firmy. Główna siedziba mieści się w Trzemesznie przy ulicy Foluskiej 2, przy głównej 
trasie Gniezno-Toruń, województwo Wielkopolskie.
Firma „REM-BUD” Zygmunt Tomczak poszerzyła swój asortyment o dział hydrauliczny oraz posiada jeszcze drugi oddział, który 
mieści się w Witkowie przy ulicy Dworcowej 1. Obecnie nasza firma zatrudnia prawie 20 osób.
REM-BUD jest również składem fabrycznym kominów firmy „Brata”. W 2014 roku owe kominy zdobyły złoty laur konsumenta na 
targach w Kielcach.

OFERUJEMY SZEROKI ASORT YMENT MATERIAŁÓW BUDOWL ANYCH:

- MATERIAŁY OGÓLNOBUDOWL ANE
- POKRYCIA DACHOWE
- Z ABUDOWA WE WNĘ TR ZNA
- SYSTEMY OCIEPLEŃ
- MATERIAŁY IZOL ACYJNE
- TARCICA, PODBITK A
- W YKOŃCZENIA WNĘ TR Z
- NAR ZĘDZIA I AKCESORIA BUDOWL ANE

- CHEMIA BUDOWL ANA
- FARBY
- MATERIAŁY IZOL ACYJNE
- IZOL AC JE POZIOME
- INSTAL AC JE WOD-K AN I C.O.
- KOTŁY C.O.
- ARMATUR A Ł A ZIENKOWA
- GR ZEJNIKI
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SARTORIUS POLAND Sp. z o.o.

ul. Wrzesińska 70 
62-025 Kostrzyn 
tel. 61 64 73 830 
fax 61 64 73 839
www.sartorius-polska.com 
info.pl@sartorius.pl

Sartorius jest jednym ze światowych liderów w zakresie dostaw urządzeń laboratoryjnych i technologii przemysłowych. Dzięki 
innowacyjnym produktom i wysokiej jakości usługom wspieramy naszych klientów na całym świecie w efektywnej realizacji 
kompleksowych procesów w produkcji biofarmaceutycznej i w laboratoriach. Naszymi klientami są zakłady przemysłu 
biotechnologicznego, farmaceutycznego i spożywczego oraz państwowe instytuty badawcze i laboratoria.
Sartorius produkuje w Europie, Azji i Ameryce a w ponad 110 krajach posiada własne filie i przedstawicielstwa handlowe.

Produkty firmy Sartorius: 
• wagi precyzyjne, analityczne, mikrowagi, analizatory wilgotności,
• wzorce masy E1, E2, F1, F2 (także ze świadectwami wzorcowania),
• akcesoria, oprogramowanie do wag (także wg życzeń klienta),
• w zakresie mikrofiltracji w skali laboratoryjnej: zestawy i gotowe jednostki filtracyjne, filtry membranowe, podłoża 

mikrobiologiczne, systemy cross-flow, urządzenia do badania mikrobiologicznej czystości powietrza, systemy do otrzymywania 
ultraczystej wody,

• w zakresie ultrafiltracji w skali laboratoryjnej i przemysłowej: płaskie membrany filtracyjne, jednostki do filtracji odśrodkowej, 
jednostki cross-flow, szeroki wybór materiałów i cut-off membran.

• asortyment do dozowania cieczy (tzw. Liquid Handling, pipety automatyczne, dozowniki i biurety oraz końcówki

Obsługa serwisowa obejmuje m.in.:
• uruchamianie nowych wag i urządzeń,
• szkolenie użytkowników, 
• przeglądy konserwacyjne, 
• naprawy pogwarancyjne, 
• przygotowanie wag do legalizacji, 
• wzorcowanie,
• doradztwo techniczne.

turning science into solutions

www.sartorius-polska.com
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ul. Wrzesińska 70 
62-025 Kostrzyn 
tel. 61 647 38 40 
fax 61 879 25 04
www.sartorius-polska.com 
biuro.pl@sartorius.com

SARTORIUS STEDIM

Sartorius Stedim jest dostawcą sprzętów z zakresu fermentacji, filtracji, transportu i oczyszczania płynów dla przemysłu 
biofarmaceutycznego,  spożywczego oraz licznych placówek naukowych. 

Dostarczamy rozwiązania w zakresie technologii „single-use” pozwalającej na aseptyczne zarządzanie płynami od momentu 
formulacji i fermentacji do gotowego produktu przy wykorzystaniu specjalnych worków, połączeń, filtrów i pełnej automatyzacji 
procesu.

Wysoką czystość płynów jesteśmy w stanie uzyskać nie tylko przy wykorzystaniu technik mikrofiltracji, ale także ultrafiltracji z 
wykorzystaniem kaset o przepływie „cross-flow” oraz technik chromatograficznych. Szeroka gama filtrów sterylizujących, jak i 
wgłębnych z różnych materiałów w różnej skali pozwala nam na dostarczenie rozwiązań nawet w najbardziej wymagających 
aplikacjach dotyczących płynów i gazów.

Zapewniamy także doradztwo techniczne i serwis na każdym etapie procesu. Konstrukcja naszych fermentorów, filtrów, worków 
i wielu innych produktów pozwala na zwiększenie skali od jednostek R&D do etapu produkcji przemysłowej.

Sartorius Stedim Poland Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 70

62-025 Kostrzyn Wlkp.

biuro.pl@sartorius-stedim.com

www.sartorius-polska.com

www.sartorius.com
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ul. Wrzesińska 19 
62-200 Gniezno
tel. 609 677 490
www.kancelariasikorscy.pl
k.sikorski@kancelariasikorscy.pl

SIKORSCY 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Spółka pod firmą Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Monika Sikorska, Karol Sikorski spółka partnerska z siedzibą 
w Gnieźnie jest dynamicznie rozwijającą się firmą prawniczą, która działa głównie na terenie Wielkopolski. Zapewniamy 
doradztwo prawne na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

Z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalizmu Kancelaria świadczy pełen zakres usług dla klientów prowadzących 
działalność gospodarczą. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze firm między innymi z branży jubilerskiej, 
farmaceutycznej, chemicznej, węglowej, hotelowej, gastronomicznej, meblarskiej, elektrycznej, deweloperskiej, budowlanej oraz 
transportowej. Aktualna pozycja Kancelarii jest efektem dużego zaangażowania i skuteczności w realizacji powierzonych nam 
zadań. Doceniają to nasi stali Klienci.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawnicze klientom zarówno polskim, jak i zagranicznym. Grono naszych klientów 
stanowią między innymi przedsiębiorcy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch oraz Chin. Zapewniamy obsługę prawną w 
języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim.
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Fabryka Mebli SPIN 
Roman Łaźny i Jerzy Łaźny sp.j.

Mnichowo 31 
62-200 Gniezno
tel. 61 428 45 31 
tel. 61 428 45 32
www.spin.gniezno.pl 
spin@spin.gniezno.pl

Fabryka Mebli SPIN powstała w 1993 roku, jako rodzinna spółka braci Romana i Jerzego Łaźnych. W 2002 roku fabryka została 
przeniesiona z Gniezna do pobliskiego Mnichowa, do nowo wybudowanych hal. Firma zajmuje się produkcją i sprzedażą mebli 
tapicerowanych, oraz realizacją projektów inwestycyjnych w zakresie wykończenia wnętrz. Wysoko wyspecjalizowana załoga 
z wydzielonym Działem Innowacyjno-Wdrożeniowym pozwala na szybkie opracowywanie i wdrażanie nowych projektów. 
Firma posiada wieloletnie doświadczenie logistyczne niezbędne do realizowania terminowych dostaw w oparciu o własne 
środki transportu. Produkcja i logistyka są wspierane przez zintegrowane zarządzanie za pomocą systemu informatycznego. 
Przedsiębiorstwo zatrudnia około 180 osób. Obecnie firma jest w trakcie uruchamiania kolejnej linii produkcyjnej w nowo 
powstałej hali, planowane jest również zatrudnienie kolejnych pracowników.
W 2004 roku Fabryka Mebli SPIN została laureatem nagrody Gazele Biznesu. Klientami Fabryki Mebli SPIN są sklepy meblowe, 
oraz duże sieci handlowe specjalizujące się w sprzedaży mebli. Udział w licznych targach branżowych pozwala na bieżąco 
śledzić i analizować aktualne trendy wśród konsumentów. Ponad 20-letnia obecność na rynkach eksportowych owocuje 
licznymi doświadczeniami i sukcesami biznesowymi.
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TEAMPOWER

ul. Grunwaldzka 517 C/6 
62-064 Plewiska, k.Poznania
tel. 61 221 98 53
www.teampower.pl

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM PRODUKCYJNYCH

Oferujemy kompletną usługę, w ramach której firmy mogą liczyć na outsourcing:
-   procesów rekrutacji,
-   legalizacji pobytu cudzoziemców,
-   bieżącej koordynacji zadań pracowników spoza UE. 
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ul.Południowa 21 
62-200 Gniezno 
tel./fax 61 425 62 87 
tel. 604 632 707
www.windy-vertical.pl
gniezno@windy-vertical.pl

VERTICAL

Jesteśmy firmą inżynierską z siedzibą w Gnieźnie i oddziałem w Poznaniu, zajmującą się zarówno konserwacją, jak i mon-
tażem urządzeń dźwigowych. W dziale obsługi technicznej zatrudniamy wysoko kwalifikowanych inżynierów i techników 
posiadających stosowane zaświadczenia kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego. Nasi pracownicy mają uprawnienia UDT 
do konserwacji dźwigów osobowych i towarowych o napędzie elektrycznym i hydraulicznym, wszelkiego rodzaju urządzeń 
dla osób niepełnosprawnych, dźwigników, podnośników samochodowych i platform załadowczych, wciągników i wciągarek.  
W zakresie sprzedaży i montażu współpracujemy z przodującymi w Europie producentami urządzeń dźwigowych oraz ich 
dystrybutorami w Polsce.

W naszej ofercie znajdują się urządzenia dźwigowe różnego typu i zastosowania, m.in.: 
• dźwigi osobowe i towarowo-osobowe, o napędzie hydraulicznym i elektrycznym, 
• dźwigi towarowe, 
• platformy pionowe i krzesełka schodowe dla osób niepełnosprawnych,
• schodołazy, 
• schody ruchome oraz inne urządzenia transportu pionowego. 

W ramach usługi konserwacji i serwisu prowadzimy także całodobowe pogotowie dźwigowe, zapewniając klientom stałą 
obsługę i gwarancję bezpieczeństwa.
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VIENA UBEZPIECZENIA

ul. Kościuszki 11 
62-240 Trzemeszno
tel. 61 429 00 77 
tel. 728 883 487
www.viana-ubezpieczenia.pl 
vienaubezpieczenia@wp.pl

Viena Ubezpieczenia - Ubezpieczenia dopasowane 
do potrzeb naszych klientów.
Na rynku ubezpieczeniowym działamy od 1998r co pozwala wykorzystać nasze doświadczenie w wyborze najkorzystniejszych 
ofert do potrzeb klienta.

Oferujemy:

- ubezpieczenia grupowe zawierane w firmach oraz indywidualne tzw. grupa otwarta,
- ubezpieczenia pod kredyty - zwrot składek po spłacie kredytu
- ubezpieczenia inwestycyjno-emerytalne
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Producent Wag WAGI-POL S.C. 
Marcin Sieczkoś, Jakub Zmudziński

Rybitwy 58 
88-170 Pakość
tel. 500 518 657
www.wagi-pol.pl 
biuro@wagi-pol.pl

Firma Wagi-Pol s.c. powstala w 2010 roku i jest czolowym producentem wag przemyslowych w Polsce, a Naszą glówną 
specjalnością są wagi samochodowe. Produkowane przez Naszą firmę wagi samochodowe charakteryzuje wysoka jakość 
wykonania oraz bardzo niskie ceny, potwierdzone przez grono zadowolonych klientów.
Wszystkie Nasze wagi samochodowe są legalizowane, spelniają wymagania Glównego Urzędu Miar oraz OIML i slużą do 
rozliczeń handlowych w III klasie dokladności. Od początku swojej dzialalności stosujemy niemiecką elektronikę w obudowach 
ze stali nierdzewnej firmy Rhewa oraz wykorzystujemy sprawdzone czujniki tensometryczne firmy Zemic oraz Keli.
Na wszystkie nasze produkty udzielamy 4 lata gwarancji.
Nasza firma produkuje wagi samochodowe z pomostem stalowym, betonowym oraz stalowo-betonowym, a na życzenie 
klienta wykonujemy wagi o dowolnych wymiarach oraz udźwigu. W Naszej ofercie znajdują się również wagi platformowe oraz 
wagi osiowe.
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.wagi-pol.pl
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ul. Mieszka I 27/108 
62-200 Gniezno
tel. 608 816 943
www.wartoszkolic.pl
biuro@wartoszkolic.pl

Warto Szkolić Sp. z o.o.

Jesteśmy firmą szkoleniową, która z pasją i zaangażowaniem przyczynia się do rozwoju kompetencji zawodowych 
i osobistych pracowników wielu przedsiębiorstw. 

Z powodzeniem, od wielu lat, prowadzimy szkolenia sprzedażowe, merchandisingowe, managerskie, marketingowe, 
komputerowe oraz z zakresu umiejętności osobistych. Nowością w naszej ofercie są szkolenia dla branży HORECA oraz 
produkcyjne. Zrealizujemy także filmy szkoleniowe.

Oferujemy dofinansowanie do 100% kosztów szkolenia, jakość usług potwierdzoną niezależnymi certyfikatami, sprawdzoną 
kadrę, wysoką efektywność, elastyczność i indywidualne podejście oraz różnorodną metodykę pracy.
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BEST-POL Kleje termotopliwe

Al.Reymonta 19 
62-200 Gniezno
tel. 61 425 70 22 
fax 61 425 82 28
www.best-pol.com.pl
biuro@best-pol.com.pl

Jesteśmy firmą specjalizującą się w technologii klejów termotopliwych. Posiadana wiedza i doświadczenie pozwala na 
optymalne wprowadzanie do różnych gałęzi przemysłu naszych nowoczesnych produktów.

Od kilkunastu lat jesteśmy generalnym przedstawicielem na Polskę, wiodącego na świecie producenta klejów – firmy 
TEX YEAR Industries.

Produkty TEX YEAR od 40 lat cieszą się dużym zaufaniem wśród klientów na całym świecie. Dynamiczny rozwój naszej firmy 
skutkował decyzją o wspólnej budowie pierwszej w Polsce fabryki klejów termotopliwych. Na miejscu w Gnieźnie, korzystamy 
z nowoczesnych linii produkcyjnych, laboratorium i wsparcia technologicznego.

Ofertę klejów uzupełniamy bogatym wyborem aplikatorów ręcznych i zautomatyzowanych systemów klejowych.

Celem BEST-POL jest jak najlepsza obsługa klientów połączona z doskonaleniem oferty i własnej wiedzy.
Zapraszamy do współpracy!
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ul. Daszyńskiego 16 
63-000 Środa Wlkp.
tel. 735 305 003 
tel. 602 329 556
www.cztmetalwork.pl 
biuro@cztmetalwork.pl

METALWORK 
Cetrum Zaopatrzenia Technicznego

Prowadzimy sprzedaż wyrobów hutniczych 
w konkurencyjnych cenach z polskich hut.

Wyróżnia nas to, że oferowane produkty są wysokiej jakości.

Prowadzimy sprzedaż następujących produktów:
- BLACHY 
- RURY
- KSZTAŁTOWNIKI GORĄCOWALCOWANE
- PROFILE ZAMKNIĘTE
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SOFEX

Skiereszewo
ul. Kiszkowska 1
62-200 Gniezno
www.sofex.com.pl

Firma SOFEX powstała w 1992 roku, jesteśmy firmą  rodzinną  z wieloletnim doświadczeniem.
Od początku  istnienia przedmiotem działalności spółki jest produkcja  mebli tapicerowanych. Proponowane przez firmę 
SOFEX zestawy mebli są projektowane  przez własny zespół technologiczny. Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo i 
indywidualizację produktów poprzez dostosowanie do ich potrzeb oraz dzięki  możliwości wpływu na ich ostateczny: kształt, 
kolor i rodzaj obicia. Współpracujemy z wiodącymi firmami zajmującymi się produkcją materiałów obiciowych oraz  skór, 
których proces wytwarzania oparty jest o komponenty przyjazne środowisku. 
Produkowane przez naszą firmę meble trafiają na rynek europejski w szczególności do Holandii, Belgii, Niemczech oraz Francji. 

SOFEX został wielokrotnie doceniony i uhonorowany wieloma nagrodami:
• Gazela Biznesu w latach 2004, 2005, 2006, 2008, 2014
• Orzeł Przedsiębiorczości w latach 2005-2007, 2007-2009, 2009-2011
• Złoty Orzeł Przedsiębiorczości  2011
• Przedsiębiorstwo Roku 2007
• Hit w latach 2017, 2018
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