
system wsparcia 
dla przedsiębiorstw 

z regionu

www.biznes.lodzkie.pl



„Łódzkie dla biznesu” 

kompleksowe wsparcie przedsiębiorców 

z regionu łódzkiego

www.biznes.lodzkie.pl lodzkiedlabiznesu



• Udostępniamy przestrzeń 
coworkingową

• Oferujemy porady 
mentorskie i eksperckie

• Organizujemy szkolenia, 
warsztaty i wydarzenia 
biznesowe

• Wspieramy w zakładaniu 
działalności gospodarczej

• Doradzamy MŚP planującym działalność 
eksportową

• Wyszukujemy źródła finansowania 
eksportu

• Prezentujemy ofertę firm na targach 
krajowych i międzynarodowych

• Dojeżdżamy do firm

• Pomagamy w rozwoju przedsiębiorstwa

• Diagnozujemy potrzeby firmy 
i przygotujemy indywidualne oferty 
rozwoju biznesowego

• Znajdujemy partnerów ze świata nauki 
i biznesu

• Informujemy o bieżących wydarzeniach, 
targach, konkursach i szkoleniach

• Informujemy o możliwościach 
dofinansowania

• Posiadamy 7 biur w regionie

• Dojeżdżamy do firm



Dla eksporterów – usługi „pro-eksport”

• Wyszukujemy potencjalnych partnerów z wybranego rynku lub branży

• Przekazujemy informacje o aktualnych wydarzeniach targowo-
wystawienniczych w Polsce i za granicą

• Informujemy o warunkach eksportowo-inwestycyjnych na rynkach 
zagranicznych

• Udzielamy informacji w zakresie instrumentów wsparcia eksportu

Dla inwestorów – wsparcie „pro-biz”

• Informujemy o potencjale gospodarczym i bieżącej sytuacji 
gospodarczej regionu

• Przedstawiamy aktualne zachęty inwestycyjne

• Wyszukujemy dostępne lokalizacje inwestycyjne

• Poprawimy jakość obsługi inwestora w samorządach 

Województwa Łódzkiego dzięki wprowadzeniu 

standaryzacji zalecanej przez Polską Agencję 

Inwestycji i Handlu S.A. 

• Projektem obejmiemy co najmniej 80 jednostek 

samorządu terytorialnego w Województwie Łódzkim,

z których minimum 40 wdroży standardy obsługi 

inwestora

• Przeprowadzimy audyt doradczy weryfikujący stan 

obsługi inwestora w JST

• Przeszkolimy kierowników urzędów i pracowników 

zajmujących się obsługą inwestora w gminie

• 40 gmin, które wdrożą standardy dodatkowo objęte 

będą doradztwem pro-inwestycyjnym oraz 

promocyjnym



Europejskie Forum Gospodarcze 
Łódzkie 2020 

Konkurs: Nagroda 
Gospodarcza Województwa 
Łódzkiego „Biznes na PLUS”. 

Termin: 2-4 grudnia 2020

Jedno z najważniejszych wydarzeń 

gospodarczych w kraju w tym roku 

odbędzie się online

Więcej informacji już wkrótce!

Nagroda stanowi wyróżnienie i 

szczególne podziękowanie dla 

podmiotów, które konsekwentnie 

budują pozytywny wizerunek 

Łódzkiego, wniosły znaczący i 

trwały wkład w unowocześnienie 

oraz rozwój gospodarczy.

Zostanie przyznana w 5 

kategoriach:

1. Świadomi w biznesie- Nagroda 

Publiczności

2. Debiut Roku

3. Lider Innowacji

4. Edukacja dla Biznesu

5. Projekt przyszłości

Na zgłoszenia czekamy do 30 

września 2020 roku.

Wręczenie nagród odbędzie się 

podczas Europejskiego Forum 

Gospodarczego Łódzkie 2020

Forum Biznesu 
i Zrównoważonego Rozwoju 

Termin:  październik 2020

Wydarzenie online adresowane do 

branży rolno-spożywczej, sektora 

recyklingu tworzyw sztucznych, 

przemysłu chemicznego, 

biotechnologii, ochrony środowiska, 

zdrowia 

Promocja i budowa świadomości 

istnienia Łódzkiej Marki  - prezentacja 

produktów z regionu łódzkiego, które 

odniosły międzynarodowy sukces 



Szkolenia 
„Eksportowe rewolucje” 

Katalog produktów 
eksportowych 

Termin: IV kwartał 2020

Miejsce: Radomsko, Zgierz 

Cykl szkoleń dla przedsiębiorców MŚP 

– wsparcie i podniesienie kompetencji 

w zakresie podboju rynków zagranicznych

Tematyka:

• Strategia eksportowa produktów 

i usług wraz z elementami modelu 

biznesowego

• Warunki wejścia na wybrane rynki 

zagraniczne oraz aspekty formalno-

– prawne z elementami różnic 

kulturowych

• Jak sporządzić skuteczną ofertę 

eksportową? Wizytówka firmy, którą 

można zdobyć klientów 

• Marketing międzynarodowy i efektywne 

narzędzia marketingowe 

w działalności eksportowej

• Negocjacje międzynarodowe

Flagowe produkty eksportowe 

Województwa Łódzkiego w jednym 

miejscu

Katalog umożliwia promocję 

produktów z regionu łódzkiego na 

wszystkich wydarzeniach krajowych 

i zagranicznych z uczestnictwem 

Województwa Łódzkiego

Sukcesywna rozbudowa katalogu 

w wersji on-line

Katalog jest dostępny na 

www.bwe.lodzkie.pl

Biznes mixery

Termin: IV kwartał 2020 

Cztery wydarzenia w regionie łódzkim 

o charakterze networkingowym

dedykowane przedsiębiorcom MŚP

Integracja środowiska biznesowego, 

umożliwienie nawiązania nowych 

relacji, rozbudowanie sieci kontaktów 

oraz rozwoju nowych inicjatyw 

biznesowych 

Wykłady eksperckie na temat 

marketingu i relacji w biznesie 



Targi krajowe 
Wydarzenia międzynarodowe 

– zakres wsparcia  
Targi międzynarodowe

Proponowane wydarzenia 

(udział uzależniony od decyzji organizatora)

Targi przemysłu bieliźniarskiego oraz strojów 

kąpielowych 
Le Salon International de la Lingerie w Paryżu (Francja), 

Targi dla branży spożywczej 
SIAL w Paryżu (Francja), 

Targi innowacyjności i wynalazczości 
IENA International Trade Fair Ideas Inventions New 

Products w Norymberdze (Niemcy), 

Targi MWC Barcelona 
Mobile World Congress, (Hiszpania), 

Targi technologiczne 
WebSummit w Lizbonie (Portugalia), 

Targi technologii oraz produktów medycznych 
MEDICA w Dusseldorfie (Niemcy),

Targi mody 
Who’s Next w Paryżu (Francja), 

Targi Biofach w Norymberdze (Niemcy)

Targi niezależnej mody i designu 

(np. Gdańsk, Kraków) - wsparcie 

kreatywnych projektantów, artystów

Wolves Summit w Warszawie

Inicjatywa promowania 

przedsiębiorców na wspólnym 

stoisku Województwa Łódzkiego 

Koszty organizacyjne pokrywa WŁ 

(przestrzeń wystawiennicza, 

wsparcie promocyjne)

Termin: 2020/2021

Organizacja targów w charakterze 

wystawcy, promocja produktów 

i usług 

Koszty organizacyjne pokrywa WŁ 

(przestrzeń wystawiennicza, 

zakwaterowanie, przeloty, transport 

produktów, wsparcie tłumacza, 

i inne w zależności od wydarzenia 

targowego)

Udział od 3 do 6 firm MŚP z regionu 

łódzkiego w zależności od 

wydarzenia 



Wydarzenia w Chinach

Termin: 2020/2021/2022

Targi China International Import 

Expo w latach w Szanghaju

Organizacja spotkań, których celem 

będzie prezentacja i promocja 

oferty inwestycyjno-handlowej 

Województwa Łódzkiego w 

Szanghaju i Xi’an (Shaanxi) 

Targi China Import and Export 

Fair w Kantonie

Organizacja spotkań, których celem 

będzie prezentacja i promocja 

oferty inwestycyjno-handlowej 

Łódzkiego w Kantonie (Guangdong) 

i Xiamen (Fuijan)

Pośrednictwo w nawiązywaniu 

kontaktów handlowych 

z przedsiębiorcami i Izbami 

Gospodarczymi na terenie Chin

Doradztwo w zakresie wprowadzenia 

produktów na rynek chiński

Wsparcie firm w zakresie doboru  

kanałów logistycznych 

(import – eksport) 

Organizacja spotkań b2b

www.biznes.ldzkie.pl lodzkiedlabiznesu

Regionalne Biuro WŁ 
w Chengdu 



Wydarzenia w krajach 
Beneluksu  

Regionalne Biuro WŁ 
w Brukseli 

Design September w Brukseli 

Termin: 2020/2021/2022

Aplikacja mobilna pozwalająca 

pozyskać partnerów biznesowych 

w krajach Beneluksu oraz 

aktualizująca informację na temat 

bieżących wydarzeń gospodarczych 

Udział w targach w zależności od 

zgłaszanych potrzeb firm 

(m.in. międzynarodowe targi 

spożywcze TAVOLA 02.2021)

Koszty organizacyjne pokrywa WŁ 

Wsparcie doradcze oraz promocja firm 

z regionu łódzkiego na rynku krajów 

Beneluksu

Punkt Wsparcia Inwestora – wsparcie 

w zakresie sprzedaży i promocji 

produktów i usług 

Showroom – przestrzeń 

wystawiennicza, prezentacja 

produktów i materiałów dla belgijskich 

kontrahentów

Udostępnienie przestrzeni biurowo –

konferencyjnej w zależności od 

potrzeb (np. umówienie spotkania 

z partnerem biznesowym)

Organizacja spotkań b2b

Termin: 7-27 września 2020 

Zwiększenie możliwości eksportu 

branży wzornictwa (wymiana 

doświadczeń, nawiązywanie 

kontaktów z partnerami 

zagranicznymi)

Zaplanowane działania:

• Wystawa designu młodych 

artystów z ASP w Łodzi

• Warsztaty interaktywne 

„Człowiek przyszłości 2052”

Zapraszamy na stronę:
bds.lodzkie.pl



Wydarzenia w Dubaju Daleki i Bliski Wschód Misje gospodarcze 

Termin: 10.2021-03.2022

Hasło przewodnie wystawy  

„Łącząc umysły, tworzymy przyszłość” 

Udział Województwa Łódzkiego 

w Wystawie Światowej EXPO 2020 

w Dubaju 

Prezentacja MŚP z Województwa 

Łódzkiego odbędzie się w Pawilonie 

Polski

Koszty organizacyjne pokrywa WŁ 

Udział od 4 do 6 firm MŚP 

z regionu łódzkiego 

Termin: 2020/2021

Organizacja czterech 

zagranicznych misji gospodarczych 

(m.in. Holandia, Rumunia, Niemcy)

Koszty organizacyjne pokrywa WŁ 

Udział  po 10 firm MŚP z regionu 

łódzkiego 

Termin: 2021

Udział w najbardziej prestiżowych 

targach branży budowlanej  lub innych 

analogicznych podyktowanych 

uwarunkowaniami społeczno-

gospodarczymi 

Udział w Wystawie Światowej EXPO 

2020 w Dubaju i targach The Big 5

Koszty organizacyjne pokrywa WŁ 

Udział 12 firm MŚP z regionu 

łódzkiego 



Wydarzenia w SkyHub 

Termin: 2020/2021

Wydarzenia zwiększające poziom świadomości 

i wiedzy oraz integrujące środowisko startupowe

i  biznesowe

• Connector

Termin: 6 sierpnia 2020

Miejsce: biuro coworkingowe SkyHub, 

Piotrkowska 148/150, XV piętro, Łódź 

Wydarzenie cykliczne, integrujące środowisko 

startupowe i biznesowe, networking

• Lodzkie Innovation Days

Wydarzenie wspierające rozwój innowacyjności 

(warsztaty, spotkania networkingowe, b2b)

• Gra Miejska

Wydarzenie alternatywne do 

konferencji łączące elementy nauki, 

rozrywki, gry i integracji poruszające 

zagadnienia  startupowe

i biznesowe 

• Money Makers

Wydarzenie w ramach, którego 

przedsiębiorca opowiada o swojej 

drodze do sukcesu 

• Eksperckie porady 

Bezpłatny cykl konsultacji 

z ekspertami, np. prawo pracy, prawa 

autorskie, modele biznesowe etc. 



Kuźnia Pomysłów 

Termin: IV kwartał 2020

Miejsce: biuro coworkingowe SkyHub, 

Piotrkowska 148/150, XV piętro, Łódź 

Program akceleracyjny dla startupów

Działania:

• Cykl wykładów i  warsztatów dla 

zespołów projektowych, które 

poszukują inwestorów 

• Porady eksperckie (marketing, 

sprzedaż, pozyskiwanie inwestorów, 

budowanie modeli finansowych, 

prawne aspekty działalności) 

• Indywidualne sesje mentoringowe

Liczba uczestników – 8 zespołów 

projektowych 

• Budowanie modeli finansowych 

startupów

• Kształtowanie procesów 

sprzedażowych w startupach

• Optymalizacja startupów

• Pitching i PR

• Skalowanie startupów 

Zagadnienia tematyczne



Konkurs ,,Weekend na wsi” Inicjatywa LEADER 

9,5 miliona złotych na wsparcie 

dla obszarów wiejskich w Łódzkiem

Osoby mieszkające na obszarach 

wiejskich mogą otrzymać wsparcie przez 

Lokalną Grupę Działania na wytwarzanie 

produktów gospodarstwa rolnego, 

dystrybucję i sprzedaż, zakładanie lub 

rozwój działalności gospodarczej

www.biznes.lodzkie.pl lodzkiedlabiznesu

Konkurs na najlepsze gospodarstwo 

agroturystyczne pod nazwą ,,Weekend na wsi” 

Główną ideą konkursu jest wyłonienie najlepszych 

gospodarstw agroturystycznych 

w regionie oraz popularyzacja wypoczynku na wsi

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 

31 sierpnia 2020

Główna nagroda - 5 000,00 zł

www.lodzkie.ksow.pl

http://www.lodzkie.ksow.pl/


Wszystkie informacje o narzędziach wsparcia biznesu 

w województwie łódzkim dostępne są w jednym miejscu

www.biznes.lodzkie.pl



Dziękuję za uwagę

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Promocji 

biznes@lodzkie.pl

www.biznes.lodzkie.pl

http://www.biznes.lodzkie.pl/
http://www.biznes.lodzkie.pl/

