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W bieżących czasach nie łatwo jest utrzymać stabilność na rynku.
Ciągle pogłębiający się kryzys hamuje rozwój i wzrost gospodarki.
Wprowadzenie wszelakich zmian wiąże się z ogromnymi kosztami.
Brak dogłębnej analizy albo ignorowanie zmian może prowadzić do
poważnych zawirowań finansowych. R ozpatrywanie narastających
problemów, bez dogłębnej wiedzy eksperckiej, przyczynia się do nie-
właściwej analizy rynku i tym samym pozycji przedsiębiorstwa. 

Warmińsko-Mazurska Agencja R ozwoju Regionalnego SA 
w Olsztynie wspólnie z partnerami (Olsztyńską Wyższą Szkołą Infor-
matyki i Zarządzania im. prof. Kotarbińskiego oraz Warmińsko-Ma-
zurską Specjalna Strefą Ekonomiczną S.A.)  wychodzą naprzeciw
oczekiwaniom przedsiębiorców, umożliwiając skorzystanie z bezpłat-
nego doradztwa i  opieki eksperckiej w ramach realizowanego pro-
jektu „PI Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego narzędzia
świadczenia kompleksowych usług doradczych”.

Projekt oferuje możliwość skorzystania z unikalnego na rynku pakietu
usług kompleksowego doradztwa biznesowego oraz wsparcia eksper-
tów  z wielu obszarów: planowanie strategiczne, zarządzanie, marke-
ting, kapitał ludzki, działalność operacyjna, działalność finansowa i
inwestycyjna, działalność innowacyjna, współpraca międzynarodowa,
prawo celne i procedury celne  związane z ruchem granicznym po-
między Polską a Rosją  oraz doradztwo w  zakresie prowadzenia in-

westycji w Rosji, prawne aspekty prowadzenia działalności w R osji,
marketing na rynku rosyjskim.

Każda firma uczestnicząca w projekcie będzie  traktowana indywi-
dualnie i otrzyma wsparcie Moderatora Biznesu podczas całego cyklu
doradztwa. Przedsiębiorstwom zainteresowanym współpracą 
z rynkiem rosyjskim oferujemy doradztwo w zakresie internacjonali-
zacji. Dołożymy  wszelkich starań, aby plan wejścia na rynek wschodni
powiódł się. 
Korzyści dla uczestnika projektu:
• Szansa na uzyskanie wiedzy i umiejętności, które mogą przyczynić

się do zwiększenia zysków i/lub ograniczenia kosztów, co w konsek-

wencji podniesie konkurencyjność przedsiębiorstwa.
• Szeroki zakres wsparcia – oferujemy doradztwo z  wielu różnych

obszarów, w tym związanych z prowadzeniem działalności na rynku
rosyjskim

• Zindywidualizowane podejście, wypracowanie skutecznych rozwią-
zań biznesowych – każde przedsiębiorstwo otrzyma pakiet komple-
ksowego doradztwa z wybranego zakresu „szyty na miarę potrzeb
klienta”.

• Profesjonalna obsługa,  wiedza i doświadczenie ekspertów będą-
cych specjalistami w swej dziedzinie, posiadających wieloletnie do-
świadczenie praktyczne oraz szeroki zakres wiedzy.

Prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstwo?
Chciałbyś poszerzyć horyzonty oraz nawiązać kontakty biznesowe z Obwodem Kaliningradzkim?
Potrzebujesz eksperta, który pomoże wdrożyć nowy projekt, abyś stał się bardziej konkurencyjny?
Wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom!

Projekt „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skorzystaj z możliwości bezpłatnej usługi doradczej!
Oferujemy  usługi doradcze na najwyższym poziomie w  najistotniejszych obszarach funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa 

oraz wsparcie ekspertów dla firm zainteresowanych biznesową współpracą z Rosją

REKRUTACJA DO PROJEKTU RUSZA 1 LIPCA 2013
Uczestnikiem projektu może zostać przedsiębiorca, który: 

• posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy • posiada siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

KONTAKT: Sylwia Prokorym-Kowalska, Specjalista ds. realizacji usług MŚP, tel. 89 512 24 88, e-mail: s.kowalska@wmarr.olsztyn.pl
www.innowacyjnedoradztwo.pl
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