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Skandynawsko-Polska Izba 

Gospodarcza (SPCC) to organizacja 

non-profit stworzona przez 

przedsiębiorców dla przedsiębiorców 

Naszą misją jest promocja, wspieranie

i rozwój gospodarczych relacji między 

Polską a pozostałymi krajami regionu 

Morza Bałtyckiego 

Inspirujemy, reprezentujemy 

i łączymy wiarygodnych 

partnerów działających w oparciu 

o skandynawsko-polskie wartości



SPCC w liczbach

Trzecia największa
Izba Gospodarcza w Polsce

Blisko  20 lat 
doświadczenia we współpracy 

z polskimi i skandynawskimi firmami

Blisko 400 członków 
reprezentujących najważniejsze 

sektory gospodarki

3 >17 400



Przedstawiciele blisko 400 firm, 

w tym największych skandynawskich 

inwestorów w Polsce 

Międzynarodowe duże korporacje

i przedsiębiorstwa z sektora MŚP 

Ambasadorowie krajów nordyckich 

i przedstawiciele władz centralnych 

i samorządowych,  agend i instytucji 

państwowych.

Zostań częścią dużej organizacji



dla Twojego biznesu 

Spraw, by Twoja firma była widoczna.

Powitamy Cię w gronie członków SPCC 

i przedstawimy w naszych kanałach 

komunikacyjnych (www, media 

społecznościowe)

Promuj swoich ekspertów i zyskaj  

dostęp do wiedzy eksperckiej z innych 

firm członkowskich., w ramach 

programu SPCC Expert Support

Korzystaj z naszego wsparcia  

w konstruktywnym dialogu 

z władzami lokalnymi i organami 

władzy ustawodawczej

oraz w działaniach public affairs.

Poszerzaj zasięg swojej komunikacji

i wzmacniaj jej przekaz uczestnicząc

w kampaniach tematycznych

i projektach SPCC

Bądź na bieżąco.
Korzystaj z wyselekcjonowanej 
wiedzy ekonomicznej 
i gospodarczej przygotowanej 
dla członków SPCC

Korzystaj z kontaktów SPCC 
z organizacjami partnerskimi 
działającymi w krajach nordyckich.



narzędzia, którymi wspieramy Twój 
biznes 

Współpracuj z nami przy organizacji 

wydarzeń jako partner merytoryczny 

lub/i sponsor promując swoją firmę 

i wzmacniając jej wizerunek jako 

aktywnego członka skandynawsko-

polskiej społeczności.

Korzystaj z narzędzi do promocji 

Twoich produktów i usług. Zaplanuj 

z nami reklamę, wywiad, artykuł 

sponsorowany w Magazynie SPCC 

lub publikację w newsletterze Sales 

Support/ SPCC Recommends

Zyskaj wyjątkową możliwość wymiany 
informacji uczestnicząc w spotkaniach 
ekonomicznych i inspirujących 
konferencjach, dziel się swoim 
doświadczeniem, buduj relacje 
i rozwijaj sieć kontaktów

Razem ze swoim zespołem weź 

udział w szkoleniach SPCC z dziedzin 

takich jak finanse, HR, IT, 

e-commerce, coaching, i buduj swoją 

przewagę konkurencyjną

Skorzystaj z Programu Nordic Intro. 
Wszystko co musisz wiedzieć 
o rynkach skandynawskich, 
i przygotuj swoją firmę do 
rozpoczęcia działalności w wybranym 
kraju nordyckim.

Dzięki usłudze SPCC Connects
ułatwimy Ci nawiązanie  kontaktów 
z innymi firmami członkowskimi 
i wesprzemy w znalezieniu 
odpowiednich partnerów.



Kto może zostać Członkiem?

Do członkostwa w Skandynawsko-
Polskiej Izbie Gospodarczej uprawniony 
jest każdy podmiot gospodarczy 
zarejestrowany lub posiadający swoje 
przedstawicielstwo w Polsce lub 
jednym z krajów nordyckich, jeśli 
spełnia co najmniej jeden z poniższych 
warunków:

Firma jest spółką z udziałem kapitału 

skandynawskiego

Firma jest polskim lub 

międzynarodowym podmiotem 

prowadzącym stałą działalność 

gospodarczą w przynajmniej jednym 

kraju skandynawskim,

Firma posiada inny interes 

ekonomiczny związany ze 

Skandynawią

Członkostwo



Roczna składka członkowska

dla firm, które zatrudniają 1-10 

pracowników w Polsce i mają roczny 

obrót poniżej 3 mln PLN

dla firm, które zatrudniają ponad 100 

pracowników w Polsce i są 

zlokalizowane w regionie mazowieckim

1,900 PLN NET 3,700 PLN NET 6,200 PLN NET

Składka jest ważna przez 12 miesięcy i jest odnawiana automatycznie co roku, o ile członkostwo nie zostanie rozwiązane przez firmę 

co najmniej miesiąc przed jego rocznicą. Szczegółowe zasady i warunki członkostwa dostępne są w Statucie Izby. 

Umowę z Izbą stanowi oddzielny Formularz Aplikacyjny.

dla firm, które zatrudniają 11-100

pracowników w Polsce i znajdują się 

w regionie mazowieckim oraz dla 

wszystkich firm zlokalizowanych poza 

Mazowszem, które zatrudniają ponad 

100 pracowników 



Jak możesz skorzystać?

Zaproś nową firmę do przyłączenia się do SPCC i 
odbierz 15% rabat na kolejną składkę członkowską

Rabat zostanie uwzględniony przy najbliższej płatności za członkostwo po skutecznym dołączeniu 

zarekomendowanej firmy do SPCC i wymienieniu w "Membership Application Form" członka SPCC, który 

polecił jej członkostwo.

program „Member gets Member”



i dowiedz się więcej

Scandinavian-Polish

Chamber of Commerce

tel. + 48 22 849 74 14

spcc@spcc.pl

www.spcc.pl

Ewa Chojnowska

Membership Development Manager

tel. + 48 606 195 505

echojnowska@spcc.pl 

Kamil Gąsiorowski

Regional Manager for Northern Poland

tel. +48 697 630 782

kgasiorowski@spcc.pl 

mailto:spcc@spcc.pl
http://www.spcc.pl/
mailto:echojnowska@spcc.pl
mailto:kgasiorowski@spcc.pl


https://www.spcc.pl/images/file/2021_www/SPCC_Corporate_Application_Form_2021.pdf




https://www.youtube.com/watch?v=6AK8fXelPbw
https://www.facebook.com/SPCCpl/
https://twitter.com/SPCC_Chamber
https://www.linkedin.com/company/scandinavian-polish-chamber-of-commerce

