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Szanowni Klastrowicze,
Przekazujemy kolejny numer Newslettera Klastra Logistyczno Transportowego Północ Południe informujący o bieżących wydarzeniach i osiągnięciach partnerów.
Z poważaniem
Marek Świeczkowski
Koordynator Klastra/ Przewodniczący Rady Klastra

I. MIŁO NAM POWITAĆ NOWYCH CZŁONKÓW KLASTRA LTPP

TARGI KIELCE S.A
TARGI KIELCE S.A to jeden z dwóch liderów targowych w Polsce, 90 000 m2 powierzchni
wystawienniczej, a w tym 36 000 m2 w 7 pawilonach wystawienniczych z nowoczesną
infrastrukturą. Targi Kielce są organizatorem konferencji, seminariów i koncertów. W
kalendarzu Targów jest ponad 70 wydarzeń – targów, wystaw i 700 konferencji. Do Targów
Kielce należy jedna trzecia udziału w polskim rynku targowym, bogata oferta to nie tylko
wystawiennicze spotkania biznesowe, ale również możliwość aranżacji dużych konferencji i
kongresów oraz kameralnych spotkań biznesowych wg potrzeb klienta.

P.P.H.U „Asia” Dorota Trzcińska
P.P.H.U „Asia” Dorota Trzcińska jest producentem wypełnienia papierowego typu plaster
miodu, płyty papierowej w tej technologii, przekładek, palet, skrzynio-palet, kątowników
tekturowych. Eksportuje swoje produkty na rynki Europy Wschodniej jak i Europy
Zachodniej. Posiada wewnętrzny system kontroli jakości, a pracownicy firmy służą pomocą
przy rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z wykorzystaniem technologii
plastra miodu.

Biskup&Joks Brokers Sp. z o.o
Biskup&Joks Brokers Sp. z o.o to biuro niezależnych ekspertów specjalizujące się w
szeroko pojętych ubezpieczeniach, w tym ubezpieczeniach transportowych,
komunikacyjnych, pracowniczych, majątkowych, technicznych, a także ubezpieczeniach
członków zarządu, odpowiedzialności cywilnej czy gwarancjach – ubezpieczeniach i
finansowych. Wystawia rocznie 3500 gwarancji.

Benefis Consulting Sp. z o.o
Benefis Consulting Sp. z o.o to specjalistyczna spółka brokersko- konsultingowa z
kilkunastoletnim doświadczeniem,zajmująca się wyłącznie programami pracowniczymi.
Wspiera także inne spółki brokerskie oraz Multiagencje w zakresie prowadzenia benefitów.
Zatrudnia doświadczonych ekspertów od ubezpieczeń na życie, programów emerytalnych,
programów medycznych, programów NNW oraz podróży służbowych.

II. WAŻNE WYDARZENIA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

5-7 czerwca 2019
5-7 czerwca 2019 w Toronto, Kanada, miało miejsce wydarzenie promujące współpracę i
partnerstwa pomiędzy klastrami europejskimi i kanadyjskimi, EU- Canada Cluster
Matchmaking Event z udziałem przedstawicieli klastrów z Francji, Portugalii, Hiszpanii,
Niemiec, Austrii a także Rumunii, Bułgarii, Serbii, Litwy, Ukrainy , Finlandii, Czech, Danii,
Szwecji, Wegier i Polski. Spotkanie zorganizowane przez European Cluster Collaboration
Platform(ECCP) przy wsparciu Komisji Europejskiej było kontynuacją działań podjętych
na targach w Hanowerze w kwietniu br , na których zainicjowano współpracę między
klastrami europejskimi i kanadyjskimi. W obu wydarzeniach uczestniczył p. Marcin
Wozbonowicz Kierownik Biura Międzynarodowych Projektów Gospodarczych Klastra
LTPP.

24-25 czerwca 2019
24-25 czerwca 2019 w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się II Forum Wizja
Rozwoju z udziałem licznych gości i ekspertów, poświęcone wymianie doświadczeń i
poszukiwaniu wspólnych projektów gospodarczych. W panelu "Korzyści płynące ze
stosowania społecznej odpowiedzialności biznesu" wziął udział p. Marek Świeczkowski Przewodniczący Klastra LTPP, a w panelu "Obszary i kierunki międzynarodowej
współpracy gospodarczej w regionie Morza Bałtyckiego", Gospodarka morska
moderowanym przez dr Jakuba Głowacza, uczestniczyli reprezentanci Klastra LTPP: kpt.
Jerzy Uziębło- Wiceprzewodniczący Klastra LTPP, dr inż. Marcin Forkiewicz z Politechniki
Gdańskiej, p. Leszek Wolski z Instytutu Elektrotechniki,p. Krzysztof Kosiorek-Sobolewski,
Prezes ZREMB i kpt. Andrzej Durajski. Ponadto w panelu „Polska zagłębiem
projektowym okrętownictwa” uczestniczył p. Tomasz Świątkowski, Wiceprezes StoGda
Ship Design&Engineering. Klaster LTPP był partnerem instytucjonalnym wydarzenia

III. SPOTKANIA ROBOCZE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI KLASTRA LTPP

3 czerwca 2019 Warszawa
3 czerwca 2019 Warszawa, spotkanie koordynatorów klastrów krajowych w Związku
Pracodawców Klastry Polskie. W spotkaniu uczestniczył p. Jan Kordasiewicz Wiceprezes
ZNIK Sp. z o.o koordynatora Klastra LTPP

11 czerwca 2019 Warszawa
11 czerwca 2019 Warszawa, odbyło się spotkanie informacyjne w siedzibie Polskiej
Agencji Inwestycji i Handlu związane z uczestnictwem firm członkowskich Klastra w Word
EXPO 2020 w Dubaju. W spotkaniu wzięli p. Marek Świeczkowski Przewodniczący
Klastra, p. Jan Kordasiewicz Wiceprezes ZNIK Sp. z o.o oraz przedstawiciele firm
członkowskich Klastra – p. Krzysztof Gliński-Dedal, p. Marcin Bielawski - KOSYNIER, p.
Anna Domańska - Oak Park, p. Mikołaj Mazuryk - PFC, p. Julia Bosakirska i p. Sandra
Zboina - SEKWENCJA, p. Jacek Kopyra - COP.

17 czerwca 2019 Gdańsk
17 czerwca 2019 Gdańsk, w siedzibie Klastra odbyło się spotkanie p. Marka
Świeczkowskiego Przewodniczącego Klastra LTPP z dr Jakubem Głowaczem ws udziału
w II Forum Wizja Rozwoju oraz współpracy w zakresie pozyskiwania nowych członków do
Klastra z sektora transportowego

IV. KLASTER W MEDIACH
19 czerwca 2019 w cyklicznej audycji Radia Gdańsk „Ludzie i pieniądze” gośćmi
redaktora Artura Kiełbasińskiego byli p. Jerzy Uziębło – Wiceprzewodniczący Klastra
LTPP i p. Władysław Jaszowski - publicysta. Tematem rozmowy były ataki na tankowce u
wybrzeży Iranu i ich gospodarczy a także polityczny wymiar.

Audycja dostępna na
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/ludzie-i-pieniadze/item/95737-ataki-na-tankowcelokalny-incydent-czy-swiatowy-problem
oraz
https://www.facebook.com/KlasterLogTransPP/

V. POZOSTAŁE INFORMACJE
- Platforma komunikacyjna INTEGRATOR służącą do umieszczenie stronie na platformy
ogłoszeń informacyjnych, reklamowych, folderów, newsletterów informujących o
działalności firm członkowskich Klastra, relacji filmowych z wydarzeń, zdjęć, a także
wymianę informacji pomiędzy członkami Klastra. tworzenie wspólnych przedsięwzięć czy
projektów na etapie wstępnym.
http://integrator.klasterlogtrans.pl/
- Platforma zakupowa umożliwiająca umieszczenie na stronie platformy oferty/ogłoszenia
dotyczącego zapotrzebowania za zakup usług (np. szkoleniowych), zasobów towarowych
(np. powierzchni,) oraz zapotrzebowania na zasoby ludzkie(np. stażyści, praktykanci,
pracownicy)
http://kupuj.klasterlogtrans.pl
- Platforma sprzedażowa umożliwiająca umieszczenie na stronie platformy
oferty/ogłoszenia dotyczącego sprzedaży usług( np.szkoleniowych, doradczych), ekspertyz
branżowych,opinii, studiów wykonalności i innych (np. powierzchni biurowej,magazynowej,
warsztatowej,innej)
http://sprzedaj.klasterlogtrans.pl

Odwiedź naszą stronę

Zobacz więcej

Na stronie internetowej projektu INTERMODEL EU można znaleźć aktualności związane z
realizacją projektu.Zachęcamy do odwiedzania http://www.intermodeleu.eu
Zapraszamy także do śledzenia bieżących informacji na http://www.klasterlogtrans.pl
i nasz profil na Facebook
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Biuro Międzynarodowych Programów Współpracy Gospodarczej,
Siedziba/Biuro:
Budynek Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3
e-mail: klasterlogtrans@gmail.com
tel. 510116739

