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O programie  

Start-up Capital to program wspierania firm będących w początkowej fazie działalności (do 24 miesięcy) 

realizowany przez Turecką Izbą Gospodarczą. Jego zadaniem jest wyposażenie firm z subregionu 

konińskiego w wiedzę, umiejętności oraz zaplecze techniczne niezbędne do samodzielnego i skutecznego 

funkcjonowania na rynku.  

Korzyści z udziału w projekcie: 

- dostęp do wykwalifikowanych i doświadczonych doradców, 

- usługi doradcze „szyte na miarę” potrzeb,  

- wsparcie inwestycje, 

- nawiązanie współpracy z renomowaną Instytucją Otoczenia Biznesu, 

- możliwość nawiązania kontaktów z inwestorami.  

 

O nas 

 

Jesteśmy instytucją z wieloletnim doświadczeniem na rynku. Cieszymy się nieposzlakowaną opinią zarówno 

wśród partnerów biznesowych, z którymi współpracujemy przy realizacji projektów, przedsiębiorców, 

których zrzeszamy i dla których kierujemy całą paletę usług oraz bezrobotnych, którym pomagamy odnaleźć 

swoje miejsce na rynku pracy.  

 

Nasze doświadczenie  

 

Nasza instytucja zrealizowała lub realizuje m.in. następujące projekty:   

 

1. Projekt systemowy PARP „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla 

przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie 

sieci Punktów Konsultacyjnych” finansowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (Bezrobotni i MŚP – diagnoza potrzeb, asysta w prowadzeniu 

działalności, przygotowanie strategii marketingowej, przepływ finansów) 

2. Projekt „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego 

Systemu Usług” realizowany jest w ramach projektu systemowego PARP „Zapewnienie usług z zakresu 

rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w 

formule one-stop-shops” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki (usługi informacyjne i doradcze dla bezrobotnych dot. m.in. sporządzania biznesplanów 

3. Projekt systemowy PARP pt. „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” realizowany w ramach Działania 

5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o 

znaczeniu ponadregionalnym" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.  

4. „Świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych 

przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego” realizowanego w ramach projektu 

systemowego PARP „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU” finansowanego w 

ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 

5. Projekt pn. „Profesjonalizacja usług doradczych Tureckiej Izby Gospodarczej na rzecz inkubacji 

przedsiębiorstw”. finansowanego ze środków UE w ramach poddziałania 1.3.2. WRPO "Poprawa 

jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw" 

6. „Kompleksowe wsparcie kompetencji kluczowych uczniów gimnazjum w powiecie tureckim” w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.2. 



 

Świadczyliśmy usługi doradztwa dla ECDF Sp. z o.o. w Poznaniu w ramach projektu pn. „Własna firma szansą 

rozwoju dla osób bezrobotnych” współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1. 

 

TIG w okresie styczeń – kwiecień  2017 roku zrealizowała: 

 

Opis wsparcia Zakres 

Doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem indywidualnego planu działania 150 godzin 

Doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu 200 godzin 

Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości (m.in. prawa pracy, podatkowego, 

handlowego, podstaw marketingu, przepisów BHP) 

5 szkoleń x 2 dni x 8 godzin 

Szkolenie z zakresu księgowości i analizy finansowej 5 szkoleń x 2 dni x 8 godzin 

Szkolenie z zakresu pisania biznesplanów 5 szkoleń x 2 dni x 8 godzin 

Szkolenie z zakresu istotnego dla danego typu działalności ( np. ICT lub OZE) 

Tematyka każdego z 5 szkoleń będzie ustalona po opracowaniu Indywidualnych 

Planów Działania 

5 szkoleń x 2 dni x 8 godzin 

Doradztwo grupowe dla nowych przedsiębiorców mające na celu aktywne 

wspieranie firmy na wczesnym etapie rozwoju. Celem organizowanych spotkań 

grupowych firm o zbieżnych/uzupełniających się profilach działalności będzie 

utworzenia lokalnych klastrów, które będą mogły ze sobą współpracować dla 

zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku. Ponadto, doradztwo to będzie 

służyło wymianie doświadczeń, opinii oraz wspólnemu rozwiązywaniu typowych 

dla danej branży problemów. 

7 grup x 4 godziny 

Doradztwo indywidualne świadczone ad hoc dla nowo powstałych 

przedsiębiorstw (m.in. pomoc przy rozwiązywaniu konkretnych bieżących 

problemów związanych z prowadzeniem firmy, które zostaną zdiagnozowane na 

etapie prowadzenia firmy). 

210 godzin 

 

 

Świadczymy usługi doradcze okołobiznesowe, ogólne, specjalistyczne i branżowe w projekcie  „Akcelerator 

Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB" (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Działanie 

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży 

nowych instrumentów inno_LAB) realizowanym przez DGA S.A oraz HCP Poznań.  



 

Aplikacja do programu i metodologia wyłaniania firm: 

Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenia formularza rekrutacyjnego oraz pozytywna ocena 

formalna i merytoryczna. Dokładne zasady rekrutacji określa regulamin rekrutacji. Kryteria formalne 

dotyczą głownie prowadzenie działalności na terenie powiatu tureckiego, kolskiego, konińskiego, 

słupeckiego, gnieźnieńskiego i wrzesińskiego nie dłużej niż 24 miesiące, posiadanie statusu MŚP, spełnienie 

definicji start-upu technologicznego, czyli takiej firmy której zasadniczy i najważniejszy produkt jest efektem 

wysokospecjalistycznych nakładów wiedzy i pracy właścicieli i kontrahentów i której przewaga 

konkurencyjna w najwyższej mierze wiąże się  z technologicznym rozwiązaniem, który zawarty jest w jej 

produktach. Firma przystępująca  do  projektu  będzie  składać  wniosek  oceniany  przez niezależnych  

ekspertów,  który  pozwoli  oszacować  szanse  rynkowe proponowanych  rozwiązań  technologicznych.  

Ocena merytoryczna zweryfikuje m.in.: 

-czy produkt/usługa wpisuje się w WIS,  

-stan gotowości biznesowej - stan organizacji przedsięwzięcia i stopień zaawansowania, innowacyjność i 

użyteczność  

- czy produkt/usługa jest nowym rozwiązaniem na rynku, ma przewagę konkurencyjną oraz rozwiązuje 

określony problem,  

-doświadczenie zespołu,  

-wykonalność – racjonalny i określony zakres zasobów i działań niezbędnych do finalizacji projektu i 

jego rynkowej dostępności,  

-wizje rozwoju po zakończeniu inkubacji. 

 

Elementem rekrutacji jest prezentacja zespołu i produktu/usługi/pomysłu przed Zespołem Oceniającym - 

ocenie podlega sposób prezentacji oraz merytoryka, współpraca w zespole - start-up wskazuje, jakiego 

rodzaju wsparcie będzie mu potrzebne do osiągnięcia sukcesu na rynku. Na tym etapie badany jest potencjał 

innowacyjny oraz potrzeby w tym zakresie. 

 

Proces inkubacji: 

Proces inkubacji może trwać max. 12 miesięcy i składa się z 3 etapów: 

-proces rekrutacji – spełnienie wymogów formalnych i merytorycznych jest warunkiem rozpoczęcia 

kolejnego modułu, na tym etapie diagnozowane są potrzeby oraz przygotowywane są indywidualne plany 

inkubacji, 

-realizacja programu inkubacji – podpisanie umowy o inkubację, która określa kamienie milowe, czyli progi 

rozwojowe warunkujące przekazywanie kolejnych transz wsparcia. Na tym etapie start-up w oparciu o 

stworzoną dokumentację dokonuje wyboru usług, doradców oraz modelu świadczenia usługi. Uznaje się 

wsparcie za spełnione, gdy start-up zrealizuje swoje kamienie milowe, planowane usługi zostaną 

wyświadczone, czego potwierdzeniem będą raport i protokoły zdawczo-odbiorcze. Dodatkowo koordynator 

oceni pozytywnie proces inkubacji, 

-zakończenie programu inkubacji – prezentacja produktów/usług podczas konferencji, przekazanie planów 

i rekomendacji do dalszego rozwoju. 

 

 

Oferta w ramach programu inkubacji: 

Usługi doradcze świadczymy według najwyższych standardów zgodnie z normą ISO oraz zasadami SOOIPP. 

Korzystamy również ze sprawdzonych standardów KSU. Oferujemy wsparcie świadczone w modelu 

popytowym, które odpowiada na zdiagnozowane potrzeby firm. Zarówno model świadczenia usługi, jak i 

wymiar godzinowi jest efektem indywidualnych ustaleń pomiędzy start-upem a doradcą, które zostaną 



poczynione na podstawie szerokiej i wielowymiarowej diagnozy potrzeb. Przy czym ustala się zakres 

wsparcia doradczego dla każdej z firm w wymiarze między 100 a 300 godzin z każdej z usług. Wymiar 

godzinowy w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie, głównie w wyniku przeprowadzenia analizy 

potrzeb.  Start-up dokona samodzielnie wyboru konkretnych doradców po zapoznaniu się z ich życiorysami. 

Dystrybuowanie usług odbędzie się poprzez przekazanie inkubowanym podmiotom bonu „Innova support” 

o wartości 100 000 zł do wykorzystania na wsparcie inwestycyjne oraz wsparcie doradcze. Nad 

prawidłowym przebiegiem procesu inkubacji danego start-upu będzie czuwał dedykowany koordynator. 

Proces inkubacji trwa max 12 miesięcy, a jego efektem finalnym jest organizacja konferencji „Elevator Pitch 

Day”. Będzie to wydarzenie podsumowujące cały proces, podczas którego start-up zaprezentuje efekty 

inkubacji poprzez przedstawienie swojego produktu w celu pozyskania inwestora.  

 

W ramach programu inkubacji proponujemy usługi doradcze w 3 zestawach oraz wsparcie inwestycyjne: 

-usługi okołobiznesowe – wśród których znajdą się np.: 

 Usługi księgowe – m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, ustalenie i sprawdzanie stanu aktywów 

i pasywów, ustalenie wyniku finansowego, gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych 

oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, prowadzenie kadr,  

 Doradztwo podatkowe – m.in. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków 

podatkowych, sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym 

zakresie, reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich 

instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi, doradztwo w zakresie międzynarodowego 

prawa podatkowego, 

 Sekretariat – m.in. prowadzenie terminarza spotkań, ewidencja korespondencji, obsługa poczty 

elektronicznej, 

 Usługi prawne – m.in. pomoc prawna, szeroko pojęte usługi prawne odpowiadające na potrzeby 

start-upów. 

-usługi doradcze - wśród których znajdują się np.:  

 Usługi marketingowe – m.in. przeprowadzenie audytów marketingowych i sporządzania planów 

marketingowych, 

 E-marketing – m.in. skuteczne wykorzystywanie Internetu oraz social mediów, 

 Pomoc publiczna – m.in. doradztwo w pozyskiwaniu środków finansowych w ramach funduszy 

unijnych i krajowych , jak i dla podmiotów podejmujących działalność na terenie Specjalnych Stref 

Ekonomicznych, 

 Zewnętrzne źródła finansowania – m.in. aktualna oferta pożyczek i dotacji, 

 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej – m.in. prawa autorskie, patenty, 

 Budowa strategii rozwoju firmy – m.in. plany i strategie rozwoju firmy, 

 Coaching i budowanie zespołu – m.in. budowanie i wspieranie zespołu, tworzenie efektywnego 

zespołu. 

-usługi specjalistyczne – stanową min. 30% wszystkich usług w ramach projektu (min. 504 godziny) - wśród 

nich znajdują się np.: 

 Audyt innowacyjności - polegający na ocenie potencjału i potrzeb usługobiorcy w zakresie 

możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), 

nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody 

organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy 

lub w stosunkach z otoczeniem, 

 Doradztwo we wdrożeniu innowacji służącej rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę 

istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu, usługi), procesu, metody marketingowej lub 

metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub 



relacji z otoczeniem, polegającej na przekazaniu informacji oraz procedur niezbędnych, aby jeden 

podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu lub stosować rozwiązania będące w 

posiadaniu innego podmiotu lub stosować rozwiązania nowe zaprojektowane na swoje potrzeby 

przez inny podmiot. 

-wsparcie inwestycyjne – jest wynikiem audytu innowacyjności przeprowadzonego w firmie oraz doradztwa 

we wdrażaniu innowacji. 

 

Zasoby: 

- personel i eksperci : 

Monika Kozłowska – Dyrektor TIG -–  mgr prawa UMK Toruń, studia podyplomowe z zakresu audytu 

funduszy UE (WSB Poznań) oraz doradztwa zawodowego i personalnego,  ekspert w zakresie pozyskiwania 

zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej w tym środków z UE –  Doradca biznesowy  w 

zakresie pomocy publicznej dla firm. Specjalistka w przygotowywaniu autorskich projektów do 

przedsiębiorców. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w obsłudze MSP.  Kierownik wielu autorskich 

projektów kierowanych do MSP. W latach 2005-2007 członek Komisji oceniający projektu w ramach 

działania 2.5 ZPORR w latach 2008-2013 asesor Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. W 

latach 2011-2014 ekspert i doradca w zakresie wypracowywania modelu współpracy międzysektorowej 

wspierającego godzenie życia zawodowego i prywatnego opartego o ideę flexicurity - Projekt realizowany 

był w partnerstwie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej w Poznaniu, Prelite PR sp. z o.o. oraz Centrum Work-Life Balance w Kokkedal (Dania).  Doradca 

w projekcie „Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB" (Program Operacyjny Inteligentny 

Rozwój, 2014-2020 Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Podddziałanie 2.4.1 

Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB) realizowanym przez DGA S.A oraz HCP Poznań.  

Od 2008 roku dyrektor prężnie działającej Instytucji Otoczenia Biznesu. Posiada certyfikat PRINCE2 na 

poziomie Foundation. 

Anna Goszczyk – Zastępca Dyrektora TIG – ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, studia 

podyplomowe z zakresu audytu funduszy UE (WSB Poznań) oraz doradztwa zawodowego i personalnego, 

posiada licencję pośrednika pracy, ekspert w dziedzinach z następujących obszarów tematycznych: 

zarządzanie, finanse, marketing, wypełniania wniosków o wsparcie w ramach dostępnych środków 

krajowych i UE, przygotowania biznesplanów, prowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego dla 

osób rozpoczynających działalność gospodarczą. W latach 2007-2008 zarządzała projektem Punkt 

Konsultacyjny. Posiada certyfikat PRINCE2 na poziomie Foundation.     

Tobiasz Guźniczak – Asystent Dyrektora TIG – od 2012 roku Konsultant/Doradca TIG. Ukończył studia na 

AWF w Poznaniu na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz studia podyplomowe na kierunku Gleboznawstwo, 

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb, nadające uprawnienia do wykonywania 

samodzielnych czynności związanych z klasyfikacją gleb i gruntów. Specjalista Tureckiej Izby Gospodarczej 

w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej w tym środków z UE 

oraz świadczenia usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych dla osób prowadzących i planujących 

rozpocząć własną działalność gospodarczą. Ekspert Tureckiej Izby Gospodarczej w zakresie marketingu 

internetowego oraz Programowania APEX. W przeszłości m.in. Koordynator projektów zrealizowanych w 

ramach środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym m.in. „Filmoteka w Gminie 

Turek”, „Rowerem przez krainę LGD T.U.R.”, „Nordic Walking z treningiem zdrowotnym na obszarze LGD 

T.U.R.”, projektu własnego TIG pn. „Mój pierwszy Biznesplan”, sekretarz projektów: „Przetestowanie i 

wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych 

przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego” w ramach poddziałania 2.2.1 POKL „Poprawa 

jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” oraz 

„Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” zrealizowane w ramach Działania 5.2 „Wspieranie instytucji 



otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym" 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, specjalista ds. administracyjno-

logistycznych w projektach „Czas na aktywizację” oraz „Twoja indywidualna ścieżka do aktywizacji 

zawodowej”. Posiada certyfikat PRINCE2 na poziomie Foundation. 

Ewa Kowalska – Konsultant/Doradca TIG - ukończyła studia na UAM w Poznaniu na kierunkach filozofia 

(życia publiczne) oraz polonistyka, obecnie studiuje Zarządzanie i dowodzenie na PWSZ w Kaliszu, pośrednik 

pracy w Global Consulting Robert Ligocki, ekspert Tureckiej Izby Gospodarczej w zakresie pozyskiwania 

kapitału i obsługi inwestora oraz eksportu, specjalistka w zakresie pozyskiwania środków z WRPO oraz 

świadczenia usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych dla osób prowadzących i planujących 

rozpocząć własną działalność gospodarczą, kierownik projektu „Kompleksowe wparcie kompetencji 

kluczowych uczniów gimnazjów w powiecie tureckim” 8.1.2 WRPO.  Doradca w projekcie „Akcelerator 

Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB" (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Działanie 

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży 

nowych instrumentów inno_LAB) realizowanym przez DGA S.A oraz HCP Poznań. W przeszłości m.in. 

sekretarz oraz konsultant w projekcie „Świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i 

sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego” 

poddziałanie 2.2.1 POKL.  Posiada certyfikat PRINCE2 na poziomie Foundation. 

 

Beata Gradzik – ukończyła studia magisterskie na kierunki finanse i rachunkowość na Uniwersytecie 

Łódzkim. Posiada doświadczenie w realizacji usług doradczych zgodnie ze standardem świadczenia usług 

doradczych w ramach projektu PK KSU (działanie 2.2.1 POKL w latach 2012-2013 r.) w zakresie: 

organizacja przedsiębiorstwa, marketing przedsiębiorstwa, wymogi formalno-prawne dotyczące 

prowadzenia działalności gospodarcze, finanse przedsiębiorstwa oraz inne zdefiniowane na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy potrzeb z klientem, w ramach projektu „AGRO” realizacja usług doradztwa 

finansowego w przygotowaniu planu marketingowego  

 

Aleksandra Zielińska - mgr inż. chemik środków spożywczych (Politechnika Łódzka), Pracowała w ARR 
S.A w Koninie, jako Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością oraz konsultant/doradca w zakresie 
świadczenia usług doradczych komercyjnych oraz w ramach projektu PK i KSI, wdrażania systemu 
zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001, wdrażania polityki bezpieczeństwa informacji w 
zakresie ochrony danych osobowych, wdrażania systemu bezpieczeństwa żywności HACCP, 
realizowała Audyty technologiczne i transfery technologii. Jako doradca Tureckiej Izby Gospodarczej 
realizowała audyty marketingowe i przygotowywała plany marketingowe oraz audyty innowacyjności 
i doradztwo we wdrażaniu innowacji. 
 
Łukasz Mielcarski – mgr prawa UW, Radca Prawny (Numer wpisu na listę radców PZ – 3554) specjalista w 

obsłudze prawnej MMSP,  w szczególności w zakresie tworzenia i analizy umów w obrocie gospodarczym 

(umów z inwestorami/kontrahentami)  prawa  zamówień publicznych z udziałem MMSP, prawa pracy. W 

przeszłości p.o. Dyrektora TIG, konsultant sieci Punktów Konsultacyjnych PK.    

 

Michał Krzywiak - Business architect - specjalizujący się w transgranicznym eCommerce oraz eMarkietingu, 

w szczególności na rynku chińskim. Tworzy strategie wejścia online na rynki zagraniczne w tym chiński i 

doradza firmom w zagadnieniach związanych z eksportem. 

Specjalizacje: 

Strategia wejścia online na rynki zagraniczne 

Kierunek Chiny – Szczegółowe informacje i praktyczne porady na temat rozwiązań marketingowych 

dostępnych na rynku chińskim w kontekście działalności eksportowej. 

Kreowanie wizerunku MŚP za granicą w tym marketing w handlu zagranicznym  



Międzynarodowy marketing internetowy z uwzględnieniem działań SEM, SEO, WOMM, Social Media 

Marketing oraz Marketing Mobilny. 

Branding na rynki zagraniczne - dostosowanie marki do potrzeb rynku docelowego. Jak budować koncepcję 

wizerunku przedsiębiorcy na rynkach zagranicznych. 

Badanie potencjał kanałów reklamowych dostępnych na rynku zagranicznym pod kątem produktów i usług 

firmy w ramach budżetu, jakim dysponuje firma. 

Optymalizacją kampanii reklamowych na rynkach zagranicznych 

Koszty marketingowe na rynkach zagranicznych  

Metodologia wyboru najbardziej optymalnych rynków zagranicznych z punktu widzenia efektywności 

kanałów i kampanii reklamowych. 

Dostosowanie przekazu reklamowego do odbiorców na rynku docelowym. 

Tworzenie materiałów reklamowych w językach zagranicznych. 

Kierunek Chiny – Szczegółowe informacje i praktyczne porady na temat rozwiązań marketingowych 

dostępnych na rynku chińskim w kontekście działalności eksportowej. 

Organizacja misji i stoisk wystawienniczo-promocyjnych 

Prowadzenie rozmów i negocjacji międzynarodowych z kontrahentami zagranicznymi 

Audyt eksportowy - ocena potencjału eksportowego firmy z punktu widzenia możliwości 

Wprowadzania jej produktów (towarów lub usług) na rynki zagraniczne. 

 

Marcin Dzikowski – absolwent Zarzadzania w Instytucjach Samorządowych (PWSZ Kalisz) oraz Zarzadzania 

w administracji publicznej (AH-E w Łodzi), doradca podatkowy. W latach 2008 - 2015 zatrudniony w 

Urzędzie Skarbowym w Turku. W ramach swoich obowiązków służbowych prowadził sprawy z zakresu 

podatków dochodowych, podatków majątkowych oraz podatku od towarów i usług. Od 2013 do 2015 roku 

pełnił funkcję Kierownika Działu Obsługi Bezpośredniej. W tym czasie nadzorował prowadzenie spraw w 

zakresie wszystkich podatków obsługiwanych przez urzędy skarbowe.  

 

Paweł Kacprzak – mgr socjologii UMK w Toruniu, studia podyplomowe z zarządzania i marketingu, 

seminarium doktoranckie z Nauk o Zarządzaniu, trener biznesu, coach, doradca biznesowy, audytor 

systemów jakości.  Ekspert w dziedzinie projektowania i realizacji programów szkoleniowych z zakresu 

zarządzania, negocjacji, technik sprzedaży, komunikacji, efektywności osobistej. Zrealizował ponad 2000 

szkoleń podczas których przeszkolonych zostało ponad 45000 pracowników, menadżerów, właścicieli 

różnych firm i instytucji. W roku 2009 otrzymał tytuł wzorowego Trenera Warszawskiego Instytutu 

Bankowości.   

 

Zasoby techniczne: 

 

Siedzibą Tureckiej Izby Gospodarczej jest lokal znajdujący się przy ul. Kaliskiej 47 w Turku. Jest to 

lokalizacja w centrum miasta. Znajduje się w sąsiedztwie Urzędu Miasta w Turku, Starostwa 

Powiatowego, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Poczty Polskiej. Lokal jest własnością Cechu Rzemiosł 

Różnych, a TIG jest jego najemcą. Łączna powierzchnia lokalu stanowi 69 m2. Na lokal składają się: 

cztery nowocześnie urządzone pomieszczenia biurowe z dostępem do stałego łącza internetowego. 

Pomieszczenia są ogrzewane i posiadają oświetlenie naturalne i sztuczne. Odrębną część stanowi sala 

szkoleniowa o powierzchni 18 m2, wyposażona w sprzęt niezbędny do prawidłowego przebiegu spotkań 

grupowych: ekran, tablicę, flipchart, rzutnik na folię, projektor multimedialny.  

TIG posiada również dodatkową lokalizację – powierzchnię biurową o wymiarach 12 m2 znajdującą się 

w siedzibie Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Turku, przy ul. Jedwabniczej 4.  Jako najemca 

powierzchni biurowej w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości, TIG ma możliwość bezpłatnego 

korzystania z sali szkoleniowo-konferencyjnej znajdującej się w budynku. 



 

 

Planowanie wskaźniki: 

- Ilość firm objętych wsparciem – 10 

- 30% firm otrzymujących wsparcie utrzyma czynną i nieprzerwaną działalność gospodarczą w okresie 36 

miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, 

- ilość oferowanych usług -  3 zestawy  

- liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z usług oferowanych przez IOB – 10 

- liczba wspartych przedsiębiorstw w zakresie inwestycji – 10 

 

 

 

 

Sporządziła:  

Ewa Kowalska 

Konsultant/dorada TIG 

Tel. 665 – 998 -899 

e.kowalska@tig.turek.pl  

 

 

Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, 
przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę 
dotyczącą projektu oraz perspektyw i możliwości jego rozwoju.  

 

 

 

Marek Sawicki – Prezes TIG Tomasz Wroniak – v-ce Prezes TIG 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:e.kowalska@tig.turek.pl

