
Pora na dobre lubuskie
REEIff'I Lubuski Lider Biznesu to konkurs dla wszystkich przedsiębiorstw z naszego regipnu. Dziś do udziafu w nim szczegól-
nie zachęcamy lirmy najmniejsze. Zdobycie certylikatu czy stafuetki lidera na pewno rrlatwi prowadzenie biznesu.
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we wTześniu Do raz
czwarty zostaną ;ozdane
statuetki i certyfikaty ,,Lu-
buskiego Lidera Biznesu".
Konkurs, organizowany
przcz Zachodnią Izbę Pvn-
myslowo-Handlową przy
udziale,,Gazety Lubuskiej",
na dobre wpisał się do ka-
lendarza wydarzeń w regio-
nie. Cieszysię coraz większą
populamością i plestiżem
wśród nasrych przedsię-
biorców. Firmy, ltóre raz w
nim wystartowały przewa-
źnie biorą udzia| w kolej-
nych edycjach.

Tak jest w przyryadku
Francepolu ze Starego Ki-
sieuna, zajmującego się
transpÓrtem międzlmaro-
dowym. - Zaleiry narn na
ro4)oznawalności na rynku
lokalnym - mówi Artur No.
wacld, dyrektor fiimy. - Dla-
tego startujemy w konkur-
sie po raz czwarty. Kolejny
raz mamv szanse Doddać
się weryfrkacji beżs.tronnei
komisji i nie boimy się jej
oceny. Chcemy funtcjono-
waó jako wiarygodny i za-
ufany partner biznesony,
ltórv nie ma niczeso do
utrytia. ,t zdobyte Eo tei
pory certyfkaty i statu€tka
na Pewno w tym pomagają'

Dla zielonogórskiej firmy
Iniar' ubiegłorocznego |au-
reata w kategońi miklo-

przedsiębiorstw, udział' w
konkursie to przede wszyst-
kim okazja do spotkania się
z przedstawicielami innych
b'ra[ż. . 'esteśmy ciekawi
opinii na temat informa-
tycznych systemów ula-
twiających prowadzenie fu -
my, bo twoĘeniem takich
się zajmuiemy - n'yjaśnia
Daria Lisiecka. - Rozma-
wiając z przedsiębiorcami o
icb oczekiwania, liczyrny, że
podpowiedzą nam, jak
ulepszyć nasze produkty.

D. Lisiecka z satysfakcją
stwierdza, źe firma w ciągu
ostatniego roku zrobila
bardzo duĘ postęp. . Roz.
wiiamy się bardzo dyna-
micznie, pracujemy nad
nowymi' rozwiązaniami,
mamy nowe pomysły, zdo-
by|iśmy nagrody . wylicza'
- zgłaszaiąc się do teso-
rocznej edycji chcemy po-
chwalić się naszymi osią-
gnięciami i jeszcze bal-
dziej wypromować się na
lokalnym rynku. Mimo' że

re4izujemy zlecenia w ca-
lej Polsce, a nawet planuie-
my wejść na rynek zagra-
niczny, bardzo narlr za|eży,
aby lubusry menadżerowie
o nas usĘszeU.

- KonkurŚ iest dla nas ta-
kże okazją do spotkania się
z naszymi konlurentami,
zmietzenia się z nimi i
sprawdzenia naszej porycji
- dodaie Lisiecka.

Przypomnijm' ż€ przed-
siębiorstwa oceniane są
przez kapitułę w czterech

kategoriach w zależności
od wielkości zatrudnienia.
' z takjej formuĘ konkur.
su zadowolony jeŚt Marek
nzeźńczek'.dyrektor fi rmy
Mikomax Meble Biurowe z
Gorzowa, zaimującej się
proj€ktowaniem prze.
stxzeni biurowych i sprze-
dażą mebli. Mikomax w
zeszłym roku został laure-
atem w kategorii mikro-
przedsiębiorstw. . w tr,'m
roku rół,nież startujemy w
konkursie - zapewnia dy-
rektor Rzeźniczek, ktÓry
finrrę prowadzi razem z
żoną Sylwią. - Dobrue, ż,e
organizatoEy pomyśleli o
takim sposobie oceniania,
że nie musimy się bać kon.
kurencji duźrych przedsię-
biorstw - oodkleśla. .
Dzięki udziaiowi w kon-
kursie wzrósł prestiż frrmy,
iesteśmy też' baldziej roz.
poznawalni na lokalnym
rynku' W cią8u ostatniego
roku wyraźnie zwiększylo
się zainteresowanie klien.
tów naszymi usługami.
Udzial w tegorocznej .edy-c|r na pewno umocnl na-
szą pozycję. chcemy też
kolejny raz pokazać' ż'e w
Gorzowie mogą byó dobre
firmy, a do wladz miasta
zaapelować o większe
wsparcie dla miejscowych
przedsiębiorców

wśód mĄch przedsię.
biorstw w poprzedniej edy-
cji triumfowała zie|ono gór-
ska spÓlka t,FC. - Nasza fu. '
ma otr4ymała wiele nagród ,
i wyróżnień w związku z
prowadzoną innowacyjną
działalnością - mówi lzabe-
l.a cęcek' zastępca dyrekto-
ra. - Zeszloroczrrv udział w
konkursie Lubulski Lider
Biznesu. i dołączenie do
grona jego laureatów to ,
bardzo szczegó|ne wyró- |
żnierlie, gdyz zosta|iśmy ..
oocentenl w mtetscu, w
któryn pracujemy' w któ-
rym twoBone są nasze Wy-
nalazki' patenty' To ważne,
żeby dzie|ić się swoimi
osiągnięciami' tym barj
dziej, że sfuĄ one społe-
czeństwu - podkreś|a I. Cę.
ceŁ . CĄ czas rozwijamy
się. Naszym główq'm zada.
niem jest tworzenie nowa-
torskich metod chirurgicz-
nego |eczenia kęgostupa,
w zutiązhrz czym redjzuie-
my m.in. unikatowe w skali
kraju projekty badawcza

Tomasz Molsld z ZIPH
przypomina' że z$oszłnia
do konkursu przyimowane
są do 30 czerwca. - \Ą6tar.
czy wypehdć ar*ietę i for-
mularz, llóre można po-
brać ze ston www.ziph.pl
lub www.strefablznesu-ga-
zetalubuslapl. hl

. Ęrłrn to ołeF do rnirnrrh rię r łonlrrgrcił rlr taż do rloltrń r lrdri r ilrrych lnni . rró-
wi llrń.lirirclr z rir|ono!ónłhto lnhru



ws zYsTr0 0 .  t0 t luRstE tuBUst l  i lDtR Btz i lEsu
Urm0 plcilwruć slt
0sĘEttEGnHl
hh*i Lider Bizresr to ieden z
najbadziej pltstjżowych kon|or.
sór, w kńrym mogą wziąć udia|
rcdfimB pnedsiębiorstwa. Jego
oryanizatorcm jest Zachodnia lzba
PnernyslowoHandlowa we
'^lspółpracy z partnercm sffate'
gicalym ''Gazeą bbusĘ'. Palt-
nerami konfursu są: Te|wvĘ Po|.
ska SA oddziat w Bomołie Wko..
Badio Zachód i miasto GotzóW
W|Ę. Patmnat nad konkursem
sprawuje Eźbiab Po|r| marsza.
|ek wojeu/ództwa. Uczests|ictwo w
konfursie jest okazią dh frm do
zaEmEn6 | lvypmm()wan|a sĘ na
fo rum timesowym, pochwalenie
s|ę 0$ągn|ęo6m|. |0 gansa n8
rcldam€ i zaistnienie W mediach.
ZdoĘci.e cerĘfi|ratu na pa'rlno
ulatwi omwadzenia biznesu.

M MilTUBS
DU tUBUSnGlt Hnil

W konhLnJe mogą t,tziąć udzial
pPdsr$iorstwa zarEiestmwane
W naszym t/vo]el,vódftwie |Ub będą-
ce cdonkiem organizacji okolobiz-
nesorvei w lJbusldem. NiB ma
znaczenia ich wiello# czv foma
prawna. Wane iest' żeb! firma
prołada|a dzia|a|ność plzynaimniej
pnez dyva lata i terminoro placila
wsn|ke na|eżności. - Ą zg|ość
się do |onfursu lvystarczy do g0
Gz. ca Wypetnić an|deĘ i deHa-
rację . informuje lmrrc l|ohli z
Zachodniej |Ą Plzemyśoło.Harr.
d|o.vej. - Nie wymagamy zaśtiad-
czeń z unędór, zamiast nir:h wy.
staluą stosoflne oś,vi8dczenia.
Regulamin i dohmenty konbrso-
We można pobrać ze sB!n:
wuw.rtrełabizr*grrotrhhu-
rłr'dimĘń.d.

1t-080Bltut ttprTurr
wtBlltzl uUBĘmf,
lGdwla: laror Ba*urir -
ppes bbushei |Ą Budownic-
twa' lud llunifułi . marsza|ek
Sejmilo Gospodarczego, Gnagon
Jrnlowr5 - dvrelcor Deo6rt&
mentu Gosoodar*i i InfasuukuJrv
lJn@u Maiszalkowskego, Trdo-
uu Ęn{rrt. plezydert Go
noła, Joay lorohrria - prezes
Zachodniei lzby Pnemyslorvo-ilan-
d|ołei. Jauu |ttbidi - prezv-
dent ie|onei 6óry' l|iccr|rr|ńr
lumhrrł:r - prezes LĘcliej lĄ
Gospdatrzej, lbipiaw llatin-
lkli.r - prczes oĘanifacł ''b-
htscy Pracodalvcy", lhna flo
wfulo - pr€zes Agencl Rozu,oju
RegionalnEo, hqsaof Bunm-
łiełfur . wiceorezes ZPH. Gtzc.
gon Widar|o - Ąpktor zaną-
dza|ąry''GsfeĘ |JhJs|q".

DTT ETTPT,
Ptm Btu
Kon|cm bbusłi |'łlen E|iaeg:
przeliegn W ńtvóch etapach.
Pienłszy to przyjmołanie zgte
szeń i ich weryfkacja pod wzg|ę-
dem fumalrwm. lGoitula lonfursu
oceni frrny ńg fuytirifu/ zapisa-
rrych W rcgu|aminie i ws]€że t€'
kt&e pnejdą da|ej. W drugim etr.
pre dokona wyboru laurEabw i
zdecyduie o i|osi lvyróźnień. Za-
nim jednak to uczyni, pnedstam-
cie|e kapittĄ mogą Wizytować
kandydatów do nagmdy' 0rganiza-
torzy o*a|ą na zg|ovenia do 30
cferwca. WĘczenie nagr{d zost6.
nie po|ącmne z umczyĘ gaĘ, na
l(óIą zaprcGzeni zostaną plzdsiF
biorcy, w|adze samonądolve oraz
po||tycy z r€gionu. Tegorcczny final
|onfursu odĘdzie się 24 wześnia
w Golzo ie Wo.

nillr zlr0Bvć,
Pot!f,l puilnow

tlczest cy lonhrsl Ęą ocaiani
w cztłrech kategońach: frmy mi.
k!' fablldniaiące do 9 praco^rni-
kfu, fimry male (10 - tl9 pracow-
nikÓr). firmv śmdnie (50 - 2'|i i
frrrry duże (|olrryzei 250 pmcow-
ni|Óv). Kapiuta weźnie pod Lrwa-
gę m.in.: terminolvość regu|olva-
nia zobolviąań podatkołvych i wo.
bec kontrBhentów. wzmst sDrzF
dał i zaBudnienia, śr€dnie !l/yna.
gmdzenie, dynamiĘ zysfu netto,
warunh pmcy, naldady inwestycyl-
ne' dziah|noff innołacyną' wyń
żnienia i nagrody' 8 take dfia|a|.'
ność charytatywną i splec.Tlą.
Warunłiem |oniecmym do za| a-
|fi|oń/ania do drugiego etapu |€n-
lorsu jest uzyslonie przynaimniei
polo y moż|iwych do zdobycia
oun|Gón,.

tr mEn0DE sTtruEl|
r GrnTItttil
Wszys*ie fimry, które zakwalfi-
|oją się do drugiego etapu |on.
|orsu i zostaną pozyryvmie arc-
ryfi kotłane otrzymaią Certyfi |ot
|auręata Konbrsu |.lbuski lider
Biznesu. W kźdei katłgorii przy.
znane uostaną trzy statuetki b-
buslo Uder Bimesu na lata
201 2/201 3. Uczestnicv lonhrsu
będą mie|i prawo do w1i|orzysty.
wania Iogo konhBu wraf f tlttu-
|em pl2ez rok' |-ogo firm. któr€
otrzymają stafuetki fostaną za.
mieszczone na sElnach int€me-
towych cz|onlów |opinĄ' akże
w Srefie Bimest - gospodar-
c4m poft8|u ,,GazeĘ Ljbuskiei".
Gafets przygofule także speci8|ny
dodatek poś'wiecony konfu rsowi'
w Kćrym fostaną zapEzentow8-
ni laureaci obecnej edycii. lrl


