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Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego
Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
- od 1995 r. pomaga przedsiębiorcom i osobom zamierzającym uruchomić własną firmę, a także podejmuje działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie zachodniopomorskim. Jest to jedna z najstarszych
instytucji tego typu w Polsce, która od lat wspiera i promuje rozwój gospodarczy regionu.
Oferta Stowarzyszenia obejmuje usługi doradcze, szkoleniowe, a także wynajem powierzchni
biurowych oraz sal szkoleniowych.
Usługi ZSRG-SCP skierowane są przede wszystkim do firm poszukujących:

partnerów do kooperacji za granicą w celu nawiązania
współpracy handlowej lub produkcyjnej,
informacji i porad prawnych dotyczących prowadzenia
działalności gospodarczej na rynkach Unii Europejskiej,
informacji nt. funduszy UE na rozwój firmy,
specjalistycznej wiedzy i możliwości wzięcia udziału w szkoleniach,
korzystnej oferty wynajmu pomieszczeń biurowych lub sal szkoleniowych.

www.zsrg.szczecin.pl

Szanowni Państwo
Oddajemy w Państwa ręce folder opisujący siedem rzeczywistych i skutecznych przykładów
współpracy firm z ośrodkiem Enterprise Europe Network funkcjonującym od 2008 r. przy
Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości.
Siedem krótkich historii jest dowodem na to, że odpowiednio dobrane wsparcie może przełożyć
się na wymierne efekty. Chcemy pokazać Państwu, jak przy współpracy z naszym ośrodkiem
Enterprise Europe Network lokalne firmy wchodzą na rynki zagraniczne i rozwijają swój potencjał.
						Zespół Enterprise Europe Network przy ZSRG-SCP
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BIC ELECTRIC

Grupa BIC powstała w Polsce w roku 2004 pod nazwą Baltic Industries & Consulting Sp. z o.o. Wówczas
firma wykonywała przede wszystkim usługi instalacyjne dla branży budowlanej w Danii. Po 10 latach działalności, w 2014 roku, Grupa BIC zatrudniała już ponad 140 pracowników w czterech spółkach. Dziś jest ich
prawie 160. Pracownicy firmy przemierzają świat, pracując przy rozmaitych projektach, zarówno na lądzie
jak i offshore. Obecnie Grupa BIC składa się z powiązanych ze sobą spółek BIC Electric w Polsce, Danii i Norwegii oraz z duńskiej spółki Baltic Industries & Consulting.
Działalność na arenie międzynarodowej wymaga doskonałej znajomości przepisów prawa pracy
w różnych krajach oraz wszelkich lokalnych regulacji związanych z wymogami BHP, obowiązkami rejestracyjnymi, a także ze stawkami minimalnymi wynagrodzenia. Tu z pomocą przychodzi wsparcie doradcze
biura Enterprise Europe Network przy ZSRG-SCP w Szczecinie. Ośrodek Enterprise Europe Network wspierał Grupę BIC na rynkach takich krajów, jak m.in. Finlandia, Wielka Brytania, Belgia czy Francja.

„Enterprise Europe Network wsparło nas przy realizacji projektów m.in. w Szwajcarii i Belgii. Dzięki profesjonalnemu i kompleksowemu doradztwu mogliśmy
świadczyć usługi zgodnie z krajowymi regulacjami oraz branżowymi układami zbiorowymi, na co Grupa BIC Electric kładzie szczególny nacisk.”

Podejmując współpracę z Grupą BIC, klient zyskuje solidnego dostawcę usług elektrycznych
i mechanicznych, który ułatwia szybkie i elastyczne dopasowanie zasobów do aktualnych potrzeb. Ponadto optymalizuje koszty i zwiększa konkurencyjność zarówno swojego partnera biznesowego, jak i swoją
poprzez pozostawienie projektowania i zaopatrzenia w materiały w rękach klienta i wzięcie na siebie prac
wykonawczych.
Ambicje Grupy BIC to dalszy rozwój i zwiększanie zatrudnienia oraz geograficzna ekspansja projektów.
Firma chce wzmocnić swoją rolę na rynku automatyki przemysłowej i spogląda w kierunku energetyki
wiatrowej, spodziewając się rozkwitu tej branży, zwłaszcza offshore. BIC celuje w usługi odbiorów
technicznych wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji.
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GEOBIKE

GEOBIKE to polska marka dedykowana rowerom elektrycznym stworzona w 2014 roku. Siedziba
firmy mieści się w Szczecinie. Tu też zlokalizowany jest główny magazyn i serwis oraz jeden z trzech
salonów firmowych GEOBIKE. Dystrybucja rowerów elektrycznych GEOBIKE w Polsce to trzy salony
firmowe oraz sieć ponad 60 partnerskich punktów sprzedaży na terenie kraju. Rowery dostępne są też
w krajach Beneluksu, Hiszpanii, Niemczech, Skandynawii i Wielkiej Brytanii.

W 2015 roku firma GEOBIKE po raz pierwszy skorzystała z oferty Enterprise Europe
Network przy ZSRG-SCP, biorąc udział w giełdzie kooperacyjnej w Berlinie podczas
targów ITB 2015 i otrzymała efektywne wsparcie w zakresie poszukiwań zagranicznych partnerów do współpracy oraz weryfikacji ich kondycji finansowej. Konsultant
pomógł spółce w znalezieniu partnera w Rumunii i udzielił wsparcia także w zaaranżowaniu spotkania. Dzięki zaangażowaniu konsultanta Enterprise Europe Network
spółce GEOBIKE łatwiej było podejmować kolejne kroki związane z podpisaniem
umowy o współpracy z rumuńskim kontrahentem.

Firma stawia na nowoczesność, dlatego rowery elektryczne GEOBIKE charakteryzują się ciekawym designem i licznymi udogodnieniami podnoszącymi komfort jazdy. Użytkownicy jednośladów GEOBIKE
bez wątpienia docenią lekkie, aluminiowe ramy oraz nowoczesny osprzęt. Do dyspozycji klientów
firma oddaje zarówno modele miejskie, jak również trekkingowe czy szosowe.
„Rozwijamy pasję, obserwujemy zmieniające się trendy oraz trafnie odczytujemy oczekiwania
Klientów. Atrakcyjna cena to atut, dzięki któremu rower z napędem elektrycznym pozostaje w zasięgu
możliwości każdego Klienta.“ - mówi Grzegorz Bargielski, właściciel GEOBIKE.
Dzięki skorzystaniu z usług doradztwa Enterprise Europe Network firma GEOBIKE weszła na kolejny zagraniczny rynek..
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EURO-MAX

EURO-MAX świadczy usługi produkcji i montażu wyposażenia sklepowego oraz usługi budowlane i remontowe dla firm z branży handlu detalicznego. „Zakres naszych usług wykracza poza granice Polski. Od lat realizujemy zlecenia w Niemczech, Austrii, Holandii i Szwajcarii”- mówi właściciel
firmy Małgorzata Sobolewska.
Zespół fachowców EURO-MAX realizuje usługi o najwyższym standardzie i jakości, a wśród klientów spółki są liderzy handlu detalicznego w kraju. Działania obejmują rynek krajowy i niemiecki. Ten
drugi był powodem zainicjowania współpracy ze szczecińskim ośrodkiem Enterprise Europe Network
przy ZSRG-SCP. Udział w szkoleniu poświęconym zasadom realizacji usług w Niemczech stał się podstawą do wielu spotkań, podczas których konsultant doradzał jak bezpiecznie realizować usługi na rynku
niemieckim. Wsparcie Enterprise Europe Network okazało się również pomocne przy realizacji usług na
terenie Szwajcarii.

„Dzięki Enterprise Europe Network zyskaliśmy cenne informacje na temat
obowiązujących w Szwajcarii przepisów o delegowaniu pracowników oraz
wymaganej dokumentacji. Dzięki rzetelności doradztwa przeprowadzone
przez szwajcarskich urzędników kontrole w miejscu wykonywania zleceń nie
wykazały żadnych uchybień.”

EURO-MAX to przykład profesjonalnie prowadzonego biznesu w skali międzynarodowej. Przygotowanie do realizacji usług, zwłaszcza za granicą, odbywa się na płaszczyznach prawnej, logistycznej
i marketingowej. Firma rozwija swój model biznesowy skutecznie rywalizując z firmami na terenie
całej Europy.
„Najważniejszym elementem rozwoju firmy są pracownicy. Naszym celem jest ciągłe podnoszenie
kwalifikacji kadry, aby jej fachowość w niczym nie ustępowała kwalifikacjom pracowników z innych krajów UE. Jednocześnie chcemy budować silną pozycję na rynku polskim, świadcząc usługi na profesjonalnym poziomie i dostarczając na rynek produkty wysokiej jakości.”
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PZ STETTIN TEAMWORK

PZ Stettin TeamWork to agencja pracy i doradztwa personalnego działająca w kraju i za granicą.
- Świadczymy usługi z zakresu delegowania pracowników tymczasowych, rekrutacji i selekcji pracowników stałych – mówi Aurelia Piotrowska, właścicielka firmy. Dbamy o dobre relacje z naszymi stałymi
klientami, tak z kandydatami jak i firmami, w imieniu których pracujemy. Korzystając z pomocy naszej
agencji przedsiębiorca zyskuje dostępność do specjalistycznej wiedzy i narzędzi z zakresu zarządzania
zasobami ludzkimi. Przenosząc na nas procesy rekrutacji, selekcji oraz weryfikacji kandydatów, firmy korzystają z bogatego doświadczenia specjalistów, a także oszczędzają czas.

„Z usług Enterprise Europe Network korzystaliśmy wielokrotnie. Konsultant
wyjaśniał zagadnienia z tematyki delegowania pracowników za granicę oraz
zasady funkcjonowania agencji pracy na tych rynkach. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić innym firmom korzystanie z bezpłatnego wsparcia
Enterprise Europe Network przy ZSRG-SCP, które pewnie przeprowadziło nas
przez zawiłości przepisów na rynkach zagranicznych.”

Obecność agencji pracy na rynkach zagranicznych wymaga wysokiej dyscypliny prawnej, gdyż
obszar udostępniania pracowników innym przedsiębiorcom wymaga dokładnej znajomości przepisów prawa obowiązującego w danym kraju. W tej dziedzinie firma PZ Stettin TeamWork otrzymała
wsparcie doradcze od Enterprise Europe Network przy ZSRG-SCP w Szczecinie. Pomoc dotyczyła zagadnień związanych z działaniem agencji pracy oraz zasadami udostępniania personelu pracowniczego w takich krajach, jak: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Belgia i Holandia.
Jakie plany ma agencja pracy PZ Stettin TeamWork? Firma oferując wysoki poziom usług, stale
rozwija się i planuje rozszerzenie działalności na kolejne kraje Europy.
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GOTECH

Przedsiębiorstwo GOTECH Sp. z o.o. powstało w 1990 roku. Zakład produkcyjny znajduje się
w Nowym Czarnowie, koło Gryfina.
Na początku spółka działała tylko w Polsce, aby w 1997 r. rozpocząć współpracę z zagranicą.
Z lokalnej firmy Gotech stał się znany w Europie w swoich sektorach działania, tj.: energetyka, offshore, budownictwo. Stale rosnąca oferta obejmowała zasięgiem dwa główne działy: produkcję
elementów konstrukcyjnych i technologicznych oraz dział budowlano-montażowy.

„Współpraca z Enterprise Europe Network polegała głównie na uzyskiwaniu
porad w zakresie świadczenia usług w krajach, w których jeszcze nie prowadziliśmy prac montażowych i których specyfiki nie znaliśmy. Uzyskane
informacje były obszerne i pomocne, dzięki czemu mogliśmy wziąć udział
w procedurach przetargowych.”

Oprócz Polski GOTECH działa także w innych krajach Europy, Afryki i Ameryki Środkowej.
Świadczenie usług w tak wielu krajach wymaga dokładnej analizy wymogów prawnych i technicznych
poszczególnych inwestycji. „W inwestycjach zagranicznych kluczowym jest poznanie lokalnych warunków, co pomaga pozytywnie wpływać na terminy i koszty prac. Wchodząc na nowy, nieznany rynek taka analiza musi być prowadzona dokładnie i ostrożnie” – mówi Mariusz Batura, Prezes Zarządu.
Firma skorzystała ze wsparcia Enterprise Europe Network przy ZSRG-SCP w Szczecinie w zakresie doradztwa dotyczącego regulacji prawnych realizacji usług na terenie Wielkiej Brytanii i Norwegii. Ciągły wzrost i nacisk na spełnienie oczekiwań klientów stworzyły solidną podstawę i ustanowiły
wiarygodną pozycję spółki GOTECH na rynku.
„Rozwój firmy to ludzie. My mamy zgrany zespół wykwalifikowanych pracowników pracujących na
wspólny sukces. Chcemy dzięki temu stać się jedną z najprężniejszych firm w branży.”
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BLASK EUROEKOPRODUKT

Firma Woźniak Maryla – BLASK EUROEKOPRODUKT – to mała firma rodzinna, która powstała w 1990 roku. Podstawowa jej działalność to handel artykułami kosmetycznymi
i fryzjerskimi. Ponadto firma BLASK oferuje usługi fryzjerstwa, wizażu, kosmetyczne, masażu,
manicure i pedicure oraz solarium.
Firma BLASK współpracuje z ośrodkiem Enterprise Europe Network w Szczecinie w zakresie promocji swojej oferty biznesowej, która znalazła się w międzynarodowej bazie sieci.

Firma otrzymała wsparcie w poszukiwaniu zagranicznych partnerów do
współpracy. Spółka regularnie otrzymuje z ośrodka Enterprise Europe Network elektroniczne zestawienie ofert firm zagranicznych chcących nawiązać współpracę. Zainteresowała się jedną z ofert i za pośrednictwem ośrodka
Enterprise Europe Network otrzymała dane kontaktowe hiszpańskiej firmy.
Ośrodek Enterprise Europe Network pośredniczył w kontaktach pomiędzy
firmami na wszystkich etapach.

Firma co miesiąc otrzymuje od konsultantów ośrodka Enterprise Europe Network pakiet
ofert zagranicznych, spośród których wybiera interesujące ją kontakty.
Dzięki temu wsparciu wiosną 2016 r. firma BLASK nawiązała kontakt z partnerem z Hiszpanii i po rozmowach udało się firmom dojść do porozumienia. W ramach współpracy firma
BLASK sprzedaje produkty hiszpańskiego partnera, m.in. wprowadziła na rynek polski unikalny produkt - krem Beranga na trudno gojące się problemy skórne: odmrożenia, poparzenia,
rany, blizny itp.
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KORNER - SYSTEMY GRZEWCZE

Spółka Korner – Systemy Grzewcze powstała w 1995 roku. Firma skupia się na kompleksowej
obsłudze w zakresie projektowania i montażu instalacji grzewczych, świadcząc usługi dla klientów
indywidualnych, jak i z sektora przemysłowego czy rolnego.
„W ostatnim roku dużo satysfakcji przyniosły nam usługi dla hodowców drobiu. To budowa instalacji ogrzewania podłogowego na fermach o bardzo dużej powierzchni” - mówi Katarzyna Teresiak,
właścicielka firmy. Spółka wykorzystuje wiedzę i doświadczenie załogi i współpracowników oraz korzysta z materiałów i urządzeń najlepszych producentów. Bogata oferta zawiera kotły gazowe i olejowe, kotły na biomasę, instalacje solarne oraz całą gamę materiałów instalacyjnych.

„Precyzyjne informacje ze strony Enterprise Europe Network już na pierwszym spotkaniu pozwoliły sprawnie opracować plan działania i przygotować wnioski do polskich i niemieckich urzędów. Efektem wsparcia było pozyskanie zleceń już po trzech miesiącach.”

Strategia firmy to rozwój usług oraz rozszerzanie działalności na rynki zagraniczne. Pierwszym
kierunkiem takich działań stały się Niemcy. Dobrze przygotowana strategia wejścia na rynek niemiecki
okazała się kluczową w budowaniu pozycji solidnego partnera. Firma skorzystała z doradztwa oferowanego przez Enterprise Europe Network przy ZSRG – SCP w Szczecinie. Uzyskała kompleksowe
wsparcie doradcze w zakresie zasad realizacji usług na rynku niemieckim, delegowania pracowników,
warunków pracy i płacy oraz aspektów podatkowych w ujęciu transgranicznego świadczenia usług.
Firma nadal zamierza rozszerzać aktywność na rynkach zagranicznych. „Motywuje nas do tego
zadowolenie niemieckich klientów pozwalające bez kompleksów oferować rozwiązania techniczne
i sposób pracy” – mówi właścicielka firmy Korner.
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Enterprise Europe Network
jest międzynarodową siecią wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zamierzają
rozwijać się w oparciu o innowacje i planują działalność na rynku międzynarodowym.
Ośrodki Enterprise Europe Network świadczą usługi w następującym zakresie tematycznym:

wsparcie w pozyskiwaniu partnerów handlowych i technologicznych,
organizacja międzynarodowych spotkań kooperacyjnych
i misji gospodarczych,
informacje o źródłach finansowania przedsiębiorstw
ze środków unijnych i krajowych,
doradztwo z zakresu prawa i polityk UE,
audyty technologiczne i innowacyjne,
wsparcie udziału polskich firm i ośrodków naukowych
w międzynarodowych projektach badawczych.
Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków Komisji Europejskiej i budżetu państwa.
Więcej informacji: www.een.org.pl

Enterprise Europe Network
przy ZSRG-SCP

Wsparcie doradcze i informacyjne dla ponad 320 firm
Organizacja 25 biznesowych spotkań kooperacyjnych
i misji gospodarczych dla blisko 185 przedsiębiorstw,
które odbyły łącznie 490 rozmów z firmami z zagranicy

2013-2016

Statystyki osiągnięć

Obsługa 275 zapytań o współpracę otrzymanych od lokalnych firm
jako odpowiedź na międzynarodowe oferty handlowe i technologiczne
Obsługa blisko 250 zapytań o współpracę otrzymanych
od firm z zagranicy złożonych jako odpowiedź na oferty polskich
przedsiębiorstw z regionu
Pomoc w zawarciu międzynarodowych umów handlowych
i technologicznych dla 22 firm z regionu
Organizacja 35 szkoleń i warsztatów dla blisko 850 uczestników

Usługi Enterprise Europe Network są bezpłatne.
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Enterprise Europe Network
przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu
Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
Kolumba 86, 70-035 Szczecin
e-mail: een@zsrg.szczecin.pl
tel. +48 91 422 02 20
www.zsrg.szczecin.pl

www.facebook.com/zsrgscp
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