OFERTA WSPÓŁPRACY

O NAS

Działamy w formie prawnej: związek pracodawców. Naszą siedzibą jest Bydgoszcz. Początki instytucji
sięgają 1992 roku. Reprezentujemy wspólne interesy przedsiębiorców. Pracodawcy Pomorza i Kujaw
to grupa firm, które razem zabiegają o tworzenie w regionie jak najlepszych warunków dla
prowadzenia działalności gospodarczej. Nasza organizacja reprezentuje różnorodność branż
regionalnej gospodarki, których potrzeby wyznaczają bieżące zadania. Trafność naszych inicjatyw
potwierdza zainteresowanie przedsiębiorców, których liczba w strukturze związku stale rośnie.
Jesteśmy kojarzeni ze skutecznym wspieraniem konkurencyjności i innowacyjności firm. Staramy się
uruchamiać inicjatywy prowadzące do trwałych relacji biznesowych. Działamy na rzecz sieciowej
współpracy przedsiębiorców oraz intensywnej wymiany doświadczeń. Motywujemy do dzielenia się
wiedzą o rynkach. Współpracujemy z wiodącymi instytucjami otoczenia biznesu i ośrodkami
badawczo-rozwojowymi w kraju. Realizujemy kompleksowe usługi informacyjne, szkoleniowe
i doradcze na podstawie wypracowanych standardów. Dysponujemy zespołem kilkudziesięciu
doświadczonych trenerów i konsultantów, zwłaszcza w dziedzinie doradztwa strategicznego,
marketingu, zarządzania i finansowania rozwoju, dzięki temu nasi Klienci otrzymują pomoc w pełni
odpowiadającą ich potrzebom rozwojowym. Zakres i profesjonalizm naszego działania potwierdza
akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Bazy Usług Rozwojowych i status
Ośrodka Innowacji.

Ponad 25 lat
doświadczenia

Ponad 10 000
zadowolonych
klientów

Ponad 300 projektów
wspierających rozwój
innowacyjny firm

INFORMACJA GOSPODARCZA I ANIMACJA WSPÓŁPRACY

Naszym Klientom oferujemy informacje gospodarcze, m.in. na temat administracyjno-prawnych
aspektów prowadzenia działalności gospodarczej i dostępnych źródeł finansowania rozwoju firmy.
Przeprowadzamy analizę potrzeb rozwojowych, zwłaszcza w zakresie wprowadzania innowacji.
Udzielamy praktycznych porad związanych z nawiązaniem współpracy z nowymi partnerami
biznesowymi i naukowymi. Organizujemy spotkania networkingowe sprzyjające nawiązaniu
kontaktów. Usługi informacyjne i animacji współpracy realizujemy dla przedsiębiorców bezpłatnie.
W ich ramach wspólnie z Klientem analizujemy możliwość dalszej współpracy w zakresie usług
szkoleniowo-doradczych i członkostwa.

USŁUGI SZKOLENIOWE

Oferujemy realizację usług szkoleniowych w wybranych przez Klienta modułach tematycznych:
Zarządzanie:





strategiczne wybory, budowanie strategii rozwoju,
rozwijanie efektywności operacyjnej, narzędzia optymalizacji procesów,
zarządzanie zmianami w firmie,
zarządzanie projektami.

Relacje z klientami i kadrą:






obsługa klienta i skuteczna sprzedaż,
zarządzanie zespołem,
efektywna komunikacja w zespole,
współpraca zespołowa,
umiejętności windykacyjne i negocjacyjne.

Marketing i public relations:





rozwijanie relacji w biznesie,
narzędzia marketingowe zwiększające efektywność firmy,
kształtowanie dobrego wizerunku przedsiębiorcy i pracodawcy,
procedury kryzysowe i postępowanie w sytuacjach kryzysowych.

Zagadnienia prawne:






ochrona danych osobowych,
aspekty windykacji należności,
zamówienia publiczne,
ochrona własności intelektualnej i przemysłowej,
zmiany w prawie gospodarczym, w tym w zakresie podatków, ubezpieczeń.

USŁUGI DORADCZE

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w analizie procesów zachodzących w firmie, na podstawie
której przedstawiamy rekomendacje naszej pomocy doradczej.

Doradztwo w dziedzinie finansów, marketingu, administracji i organizacji firmy:











przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji lub zmiany zakresu działalności
gospodarczej,
analiza struktury organizacyjnej i metod zarządzania,
analiza powiązań osobowych i kapitałowych firmy,
audyt ochrony danych osobowych i opracowanie niezbędnej dokumentacji,
ocena oddziaływania inwestycji na środowisko,
opracowanie biznes planów na potrzeby wniosku dotacyjnego, kredytu, pożyczki, leasingu,
sporządzanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej o środki pomocowe na powstawanie
i rozwój przedsiębiorstw,
sporządzanie prognoz finansowych,
opracowanie strategii rozwoju firmy, w tym strategii marketingowych, czy społecznej
odpowiedzialności,
rozliczanie projektów unijnych.

Doradztwo proinnowacyjne:









przeprowadzenie audytu innowacyjności obejmującego przede wszystkim analizę pozycji
rynkowej, finansów, organizacji i zarządzania, dojrzałości technologicznej firmy,
doradztwo we wdrożeniu innowacji, w tym identyfikacja technologii, pomoc w określeniu
modelu biznesowego,
wsparcie w poszukaniu partnera dla wspólnej realizacji prac B+R i nowego produktu,
pomoc w negocjacjach i zawarciu umowy z dostawcą technologii,
analiza opłacalności inwestycyjnej i komercjalizacji innowacyjnych pomysłów,
pomoc w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym uzyskaniu ochrony tej własności,
doradztwo w prowadzeniu współpracy z jednostkami naukowymi,
pomoc w inicjowaniu powiązań kooperacyjnych, w tym klastrów.

CZŁONKOSTWO

Przedsiębiorcy zrzeszeni w naszej organizacji uzyskują istotne korzyści:










szybki dostęp do zweryfikowanych informacji gospodarczych,
korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych przedsiębiorców, możliwość nawiązania nowych
kontaktów biznesowych,
prezentacja potrzeb i barier przedsiębiorców w ramach dialogu społecznego, wpływ na rozwój
regionu kujawsko-pomorskiego poprzez aktywność związku w konsultowaniu strategii i
programów operacyjnych,
współpraca z uczelniami wyższymi, szkołami technicznymi i zawodowymi, z administracją
(możliwość interwencji u władz w sprawach oczywistej krzywdy dla pracodawców),
polubowne rozwiązywanie konfliktów gospodarczych z udziałem związku,
promocja zakresu prowadzonej działalności i budowanie pozytywnego wizerunku firmy
poprzez prestiż przynależności do doświadczonej organizacji o szerokich relacjach
w regionalnym biznesie,
dostęp do rabatów na usługi związku.

Szczegółową ofertę odpowiadającą na indywidualne potrzeby firmy wraz z wyceną współpracy
przygotowujemy w odpowiedzi na zapytanie po rozpoznaniu potrzeb rozwojowych. Z naszej oferty
skorzystało wielu Klientów działających na terenie regionu kujawsko-pomorskiego, zarówno małych,
średnich oraz dużych firm z różnych branż. Chętnie przedstawimy referencje prezentujące efekty
naszych działań.

Zapraszamy do współpracy!

KONTAKT

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw”
Związek Pracodawców
ul. Gdańska 141/3/6
85-022 Bydgoszcz
NIP: 554-10-19-060

T +48 52 524 09 20
E biuro@pracodawcy.info.pl
www.pracodawcy.info.pl

