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SPCC e-magazyn

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy Państwu kolejne wydanie SPCC e-magazynu i zapraszamy do zapoznania się 
najnowszą porcją informacji z życia skandynawsko-polskiej społeczności biznesowej.  Izba roz-
wija się prężnie i w tym roku dołączyło do nas już ponad 50 firm! Do końca roku zaplanowali-
śmy sporo ciekawych wydarzeń zarówno merytorycznych, jak i networkingowych. Zapraszamy 
do lektury i do zobaczenia na spotkaniach SPCC! 

Roger Andersson – Przewodniczący SPCC

Nr 02/2015

Patroni SPCC

fot. Agnieszka Krawczyk

SPCC w Polsce Wiadomości
z firm członkowskich Wiadomości ze Skandynawii

http://www-2.danskebank.com/pl
http://www.eltelnetworks.pl/
http://www.greencarrier.com/
http://www.ericsson.pl/
http://arpi.no/
http://www.dnbnord.pl/
http://www.handelsbanken.pl/
http://www.onninen.com/poland/Pages/Default.aspx/
http://www.radissonblu.com/
http://www.seb.pl/pow/wcp/sebpl.asp
http://www.volvogroup.com/group/poland/pl-pl/Pages/Volvo_Group_Poland.aspx
http://www.kinnarps.com/pl/pl/
http://www.pkobp.pl/
http://www.atlascopco.pl/plpl/
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SPCC w Polsce

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza to stowarzyszenie ludzi biznesu stworzone przez i dla przedsiębiorców związa-
nych ze Skandynawią. W chwili obecnej SPCC zrzesza ponad 380 członków, co sprawia, że należymy do grona najwięk-
szych izb bilateralnych działających w Polsce. Członkostwo w Izbie to możliwości nawiązywania kontaktów z elitarną grupą 
osób zarządzających prężnymi firmami skandynawskimi i sposób na znalezienie inspiracji dla każdego, kto dąży do rozwoju 
swojej firmy.

Będzie nam miło zobaczyć Państwa na:

■ Wizycie w firmie Volvo we Wrocławiu,
 28 października

■ Speed Business Mixer w Katowicach, 4 listopada

■ HR Forum w Warszawie, 17 listopada

■ Konferencji Scandinavian SWOT dedykowanej 
 skandynawskim centrom usług wspólnych 
 w Polsce, Warszawa, 19 listopada

Więcej wydarzeń w Kalendarzu Spotkań SPCC!

Welcome Back to Work Business Mixer, 16 września

SPOTKANIA Już zA NAmI...

FIrmy człONKOwSKIe OBEJRZYJ FILM O DZIAŁANIACH 
SPCC W POLSCE

KALENDARZ SPCC 2016

59 firm przystąpiło do SPCC
od początku 2015 roku

Kalendarze na biurko z inspirującymi zdjęciami 
ze Skandynawii autorstwa zwycięzców konkursu 

fotograficznego SPCC będą rozsyłane do naszych firm 
członkowskich na początku grudnia. Jest możliwość 
dokupienia większej ilości kalendarzy (min. 50 sztuk) 

– zainteresowane osoby prosimy o kontakt 
z biurem SPCC:  spcc@spcc.pl, tel. 22 849 74 14. 

Zwycięskie zdjęcia z tegorocznego konkursu,
które znajdą się w kalendarzu można obejrzeć

w tym 357 członków korporacyjnych,
23 honorowych i 1 indywidualny

135 firm 63 firmy

63 firmy96 firm

381 członkówIzba zrzesza

        
Od początku roku najwięcej firm przystąpiło 
do sekcji szwedzkiej – 21 firm
oraz do sekcji duńskiej – 17 firm 

Izba reprezentuje 8 krajów:
■   5 krajów nordyckich:  Danię, Finlandię, Islandię,
        Norwegię, Szwecję
■   3 kraje bałtyckie: Estonię, Łotwę i Litwę.

Poznaj nowych członków SPCC
KlIKNIJ TuTAJ! TuTAJ!

http://www.spcc.pl/pl/events/details/16300/10/2015/2015-10-28T11:00:00?destination=events/details/16300/10/2015/2015-10-28T11:00:00
http://www.spcc.pl/pl/events/details/16300/10/2015/2015-10-28T11:00:00?destination=events/details/16300/10/2015/2015-10-28T11:00:00
http://www.spcc.pl/pl/events/details/15477/11/2015/2015-11-04T17:00:00?destination=events/details/15477/11/2015/2015-11-04T17:00:00
http://www.spcc.pl/pl/events/details/16127/11/2015/2015-11-17T15:00:00?destination=events/details/16127/11/2015/2015-11-17T15:00:00
http://www.spcc.pl/pl/events/details/15878/11/2015/2015-11-19T13:00:00?destination=events/details/15878/11/2015/2015-11-19T13:00:00
http://www.spcc.pl/pl/events/details/15878/11/2015/2015-11-19T13:00:00?destination=events/details/15878/11/2015/2015-11-19T13:00:00
http://www.spcc.pl/pl/events/details/15878/11/2015/2015-11-19T13:00:00?destination=events/details/15878/11/2015/2015-11-19T13:00:00
http://www.spcc.pl/pl/events/details/15878/11/2015/2015-11-19T13:00:00?destination=events/details/15878/11/2015/2015-11-19T13:00:00
http://www.spcc.pl/pl/events/details/15878/11/2015/2015-11-19T13:00:00?destination=events/details/15878/11/2015/2015-11-19T13:00:00
http://www.spcc.pl/pl/node/230
http://www.spcc.pl/pl/events/details/15921/09/2015/2015-09-16T18:00:00?co=relacja
http://www.spcc.pl/pl/node/230
mailto:spcc%40spcc.pl?subject=
http://www.spcc.pl/members/new
http://www.spcc.pl/node/16215
https://www.youtube.com/watch?v=3n7_tPyf12A&feature=youtu.be
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SPCC w Polsce

We współczesnej gospodarce silna 
konkurencja wśród firm wymaga od 
branży detalicznej aktywnych działań, 
mających na celu spełnienie wyma-
gań klientów we wszystkich dostęp-
nych kanałach sprzedaży – zarówno 
stacjonarnych, jak  też mobilnych i in-
ternetowych. Zrozumienie źródeł wy-
borów, na podstawie których klienci 
dokonują zakupów stanowi kluczowe 
wyzwanie dla współczesnych sieci de-
talicznych. Spotkanie zorganizowane 
pod egidą SPCC – Sales 2.0, poświę-
cone zagadnieniom związanym ze 
sprzedażą w internecie, zyskało wiel-
kie zainteresowanie zrzeszonych firm 
skandynawskich. 

Według badania KPMG „Consumers & 
Convergence”, którego wyniki zostały 
zaprezentowane na spotkaniu przez 
Małgorzatę Kowalczyk, Management 
Consulting Manager, w 2010r. w Polsce 
było tylko 3% użytkowników Internetu, 
podczas gdy w 2014 już 17%. Wedle ana-
lizy KPMG, w 2020 roku aż 50% populacji 
będzie używać Internetu codziennie.

Przykłady skutecznych działań służących 
pozyskaniu klienta w warunkach zmie-
niających się oczekiwań nabywców oraz 
modele nowoczesnych, skutecznych na-
rzędzi wspierających te działania, przed-
stawiła na podstawie doświadczeń firmy  

Electrolux, Joanna Grzesiuk, Digital Ma-
nager. Podkreśliła, iż z badań przeprowa-
dzonych przez Electrolux wynika, że 61% 
osób kupujących sprzęt z oferty firmy, 
korzysta i posiłkuje się informacjami, 
opiniami, specyfikacjami zawartymi  
w Internecie. W związku z tym niezwykle 
ważna jest ujednolicona i spójna oferta, 
skierowana do klientów korzystających 
z różnych kanałów sprzedaży (desktop, 
urządzenia mobilne, sklep) i informacji. 
W tym kontekście dla firmy jest równie 
ważne prowadzenie własnej strony typu 
„landing page” ukazującej produkty  
w ciekawym kontekście (np. przepisy  
i konkursy kulinarne, własne zdjęcia etc), 
a także dobra współpraca z niezależnymi 
blogerami i testerami sprzętu. Joanna 
Grzesiuk podkreśliła również koniecz-
ność konwergencji z aplikacjami umożli-
wiającymi porównywanie ceny oraz por-
talami zakupowymi.

Aplikacje mobilne wydają się obecnie 
dobrym narzędziem do budowanie po-
zytywnego obrazu marki i nawiązania 
trwałych kontaktów z klientami. Joanna 
Wendorff, Business Solution Manager 
firmy doradczej COMARCH wskazała 
przykład mobilnej platformy lojalno-
ściowej Comarch, zbudowanej specjal-
nie dla brytyjskiego lotniska Heathrow, 
dzięki której liczba zarejestrowanych 
tam transakcji wzrosła o 27%.

90% firm skandynawskich w Polsce oraz 60% firm polskich, 
prowadzących działania z obszaru odpowiedzialności spo-
łecznej (CSR), ma zamiar je kontynuować w kolejnych latach – 
wynika z najnowszego raportu SPCC i KPMG w Polsce: Rozwój 
kapitału ludzkiego i społecznego – dobre praktyki firm skandy-
nawskich w obszarze odpowiedzialności społecznej, który po-
wstał we współpracy z Fortum, DNB, IKEA oraz Jotun.

Publikację otwierają wyniki bada-
nia SPCC i KPMG na temat postrze-
gania kwestii CSR, w szczególności 
kapitału ludzkiego i społecznego, 
zarówno przez obecne w Polsce 
firmy skandynawskie, jak i firmy 
polskie. Zdaniem 71% firm skan-
dynawskich, które brały udział  
w badaniu, CSR pełni bardzo waż-
ną rolę w wartościach firmy, a aż 
89% z nich angażuje pracowników 
w działania z tego zakresu. Z ana-

lizy SPCC i KPMG wynika również, że przedsiębiorstwa polskie  
i skandynawskie, które są aktywne w obszarze CSR, skupiają się na 
podobnych działaniach – najczęściej prowadzą działalność CSR 
na rzecz środowiska oraz dbają o uczciwe praktyki biznesowe. 
Dla firm skandynawskich ważne są także praktyki z zakresu pracy  
i praw człowieka, natomiast dla firm polskich – działania dla spo-
łeczności lokalnych oraz zagadnienia konsumenckie. 

Firmy reprezentujące skandynawski biznes w Polsce podejmują 
wiele ciekawych inicjatyw w obszarach odpowiedzialności spo-
łecznej, których dotyczy publikacja – praw człowieka, praktyk  
z zakresu pracy oraz angażują się w rozwój społeczności lokal-
nych. W publikacji przedstawiono 20 dobrych praktyk wdraża-
nych przez firmy skandynawskie z różnych branż: Fortum, DNB, 
IKEA, Jotun, Autoliv, Atlas Copco, Ericsson, H&M, Jula Poland, Ke-
mira, Oriflame, Poldanor, Ruukki, Stora Enso oraz Volvo Polska.

Raport został zaprezentowany na konferencji CSR, która odbyła 
się 15 października 2015. Zapraszamy do lektury, publikację moż-
na pobrać TUTAJ.

Wirtualny klient w centrum uwagi – spotkanie sales 2.0

Nowy raport SPCC z obszaru społecznej odpowiedzialności
biznesu (CSR)

Rozwój kapitału ludzkiego 
i społecznego
Dobre praktyki firm skandynawskich w obszarze
odpowiedzialności społecznej

Partner Strategiczny: Partner:

Patronat Honorowy

Partner Merytoryczny:

Sagi islandzkie
Nakładem wy-
dawnictwa PWN 
pod patronatem 
SPCC ukazała się 
książka „Sagi is-
landzkie – zarys 
dziejów literatury 
staronordyckiej” 
- pierwszy polski 

przewodnik po świecie fascynującej 
i wyjątkowej literatury, jaką są sagi 
islandzkie. Autorzy w przystępny i 
interesujący sposób przedstawili po-
szczególne odmiany spisywanych na 
średniowiecznej Północy opowieści, 
których tematyka obejmowała mię-
dzy innymi dzieje Islandczyków, skan-
dynawskich władców oraz adaptacje 
współczesnej literatury kontynentalnej 
(pisma religijne, dworskie romanse).

http://www.spcc.pl/images/file/newsy_pliki/2015/Kapital_ludzki_publikacja_PL-1.pdf
http://www.spcc.pl/node/16408
http://www.spcc.pl/images/file/newsy_pliki/2015/Kapital_ludzki_publikacja_PL-1.pdf
http://www.spcc.pl/images/file/newsy_pliki/2015/Kapital_ludzki_publikacja_PL-1.pdf
http://www.spcc.pl/images/file/newsy_pliki/2015/Kapital_ludzki_publikacja_PL-1.pdf
http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/286856/sagi-islandzkie.html
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Wiadomości z firm członkowskich

Dialog o innowacyjnym rozwoju podczas 
Szwedzko-Polskiego Forum Innowacji
Szwecja i Polska posiadają bogate doświadczenia współ-
pracy gospodarczej, a firmy szwedzkie obecne są na pol-
skim rynku od ponad 100 lat. Dalszy rozwój bilateralnych 
relacji, w oparciu o najbardziej innowacyjne rozwiązania 
z obydwu krajów, stał się przedmiotem Szwedzko-Pol-
skiego Forum Innowacji, które odbyło się 11 czerwca w 
Warszawie. Organizatorem wydarzenia było Business 
Sweden – Biuro Radcy Handlowego Ambasady Szwecji, 
przy współpracy z Ambasadą Szwecji oraz Ministerstwem 
Gospodarki. W Forum aktywnie uczestniczyły szwedzkie 
firmy, od lat stawiające w swoich działaniach na innowa-
cje: Volvo Buses, BAE Systems, Mölnlycke oraz Elekta.

Celem Szwedzko-Polskiego Forum Innowacji było stworze-
nie platformy do dyskusji na temat warunków niezbędnych 
do osiągnięcia innowacyjnego i zrównoważonego rozwo-
ju w sferze prywatnej i publicznej, bazując na najlepszych 
szwedzkich oraz polskich osiągnięciach. Wydarzenie było 
doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz budowa-
nia i wzmacniania sieci kontaktów polsko-szwedzkich dzię-
ki obecności licznych przedstawicieli sektora prywatnego  
i publicznego. Szwedzkie firmy uczestniczyły w zamkniętych 
obradach okrągłego stołu z Ministrem Przedsiębiorczości  
i Innowacji Szwecji, Mikaelem Dambergiem, Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Gospodarki RP, Grażyną Henclewską, 
oraz polskimi firmami – Vigo System, PESA i BYŚ. 

Podczas Szwedzko-Polskiego Forum Innowacji podpisano 
Deklarację o Współpracy w Dziedzinie Innowacyjności po-
między Szwecją a Polską, której sygnatariuszami byli Mini-
ster Mikael Damberg oraz Wicepremier i Minister Gospodar-
ki RP, Janusz Piechociński. Zgodnie z podpisaną Deklaracją, 
bliższa współpraca pomiędzy Szwecją a Polską będzie pro-
wadzona w sposób otwarty, elastyczny i pragmatyczny.  Bę-

dzie ona w szczególności oparta na konkretnych projektach 
realizowanych wspólnie przez spółki polskie i szwedzkie.

W ramach Forum odbyły się również tematyczne dyskusje 
panelowe związane z obszarem innowacji, które zgromadzi-
ły łącznie ponad 150 gości, w tym przedstawicieli mediów 
branżowych i biznesowych. Całość wydarzenia zaowocowa-
ła niemal 180 wzmiankami w mediach i dotarciem na pozio-
mie około 2 milionów czytelników. 

Business Sweden we współpracy z Ambasadą Szwecji
planuje kontynuować dialog o możliwościach 

współpracy szwedzko-polskiej w zakresie innowacji. 
Osoby zainteresowane tym tematem zapraszamy 

do kontaktu z biurem Business Sweden w Warszawie 
(Daniel Larsson, Radca Handlowy Ambasady Szwecji, 

tel.: +48 22 505 84 60, 
email: daniel.larsson@business-sweden.se,

polen@business-sweden.se). 

REKLAMA

http://www.hotelryman.pl/
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Transport kolejowy z Chin do Europy Północnej
przez Polskę? Tak, to jest możliwe.
O tym jak wielkie znaczenie dla europejskiego handlu 
ma współpraca z Chinami, wie każdy przedsiębiorca. 
Sprowadzamy z Państwa Środka do Unii Europejskiej 
niemal wszystko – od surowców, przez produkty spo-
żywcze, AGD, części motoryzacyjne, po odzież lekarstwa 
i elektronikę. Do tej pory transport odbywał się głównie 
drogą morską, powietrzną, rzadziej  kolejową. Jednakże, 
w ostatnim czasie połączenie krajów skandynawskich z 
odległymi Chinami drogą kolejową staje się coraz atrak-
cyjniejszym i przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem 
dla kontrahentów z zachodu i wschodu.

– A to dlatego, że transport kolejowy jest rewelacyjną alter-
natywą wobec dwóch pozostałych rozwiązań przewozowych 
– mówi Jarosław Czata, Ocean Freight Manager z Greencar-
rier. – W przypadku transportu drogą lotniczą, kolej wygrywa 
cenowo, a w porównaniu z transportem morskim, jest o wiele 
szybsza. Zamiast 20 000 kilometrów unoszenia się na wodzie, 
ładunek dociera do Polski po 10 000-kilometrowym odcinku to-
rów i dalej jest transportowany droga do Skandynawii. 

Przetransportowanie drogą powietrzną z Chin ładunku o ku-
baturze kontenera 40-stopowego to koszt powyżej 32 tys. 
dolarów. Wybranie pociągu obniża cenę aż czterokrotnie, co 
jest najlepszym rozwiązaniem dla firm szukających oszczęd-
ności. Czas transportu drogą naziemną zajmuje zaledwie 11-
24 dni. Dzięki temu ładunek znajduje się u odbiorcy szybciej, 
niż byłby transportowany drogą morską (ta zajmuje 30-42 
dni ) lub lotniczo-morską (18-22 dni).

– Jednak nie tylko cena i czas opowiadają się po przyjaznej 
stronie transportu kolejowego – dodaje Jarosław Czata. – Mu-
simy podkreślić ważną rolę pociągów w ochronie środowiska. 
Przewóz ładunków tym środkiem transportu jest mniej emisyj-
ny, znacząco zmniejsza emisję dwutlenku węgla.

Ekspert z Greencarrier wskazuje na to, że wybór najszybsze-
go środka transportu – samolotu, równa się wypuszczeniu 
do ziemskiej atmosfery 139 ton CO2. Trochę lepiej jest w 
przypadku transportu lotniczo-morskiego, wytworzenie CO2 
zmniejsza się do 77 ton. Natomiast transport kolejowy ogra-
nicza się do zaledwie 5 ton emisji CO2.

Organizacja transportu na terenie Chin obejmuje północną 
część kraju – miasta takie jak Szanghaj, Pekin, Shenyang, 
Tianjin oraz Dalian, a także Chongqing, które leży w środko-
wej części kraju. Trasa kolejowa u wschodniego partnera jest 
całkowicie zelektryfikowana, w większości energia dostar-
czana przez elektrownie wodne. 
W ciągu 15-letniej działalności na rynku Greencarrier stwo-
rzyło jedną z najatrakcyjniejszych ofert transportu ładunku 
z Chin do tej części Europy. Obsługuje dwa cotygodniowe 
serwisy LCL oraz FCL, przewożąc ładunek w zaledwie 14 dni. 

– Kiedyś położenie Polski było lekceważone – mówi Jarosław 
Czata. – Powiedzmy sobie szczerze, ten kraj nie liczył się w mię-
dzynarodowym transporcie. Wszystko się zmieniło, gdy kra-

je Unii Europejskiej oraz Chiny dostrzegły nas, jako pierwsze 
miejsce, do którego docierają pociągi z Państwa Środka. Na-
zwali Polskę bramą do Europy na Jedwabnym Szlaku. Wtedy 
wszystko się zmieniło. Dlatego Greencarrier zlokalizował swój 
centralny hub obsługujący ładunki dla całej grupy w Warsza-
wie. Nasze doświadczenie w branży pozwala zagwarantować 
Klientom, że każdy z dwóch transportów na tydzień przemie-
rzy drogę pomiędzy Chinami a Polską w dwa tygodnie i po 
dotarciu do Warszawy jest błyskawicznie transportowany po 
terenie całej Europy Północnej, za co odpowiada silna, pewna 
i wszechstronna logistyka Greencarrier. Tu muszę podkreślić, że 
nasze serwisy charakteryzuje terminowość na poziomie 99%.

– To właśnie dzięki świetnej organizacji transportu z miesiąca 
na miesiąc obserwujemy wzrost zainteresowania połączeniem 
kolejowym z Chinami. Europejskie firmy szukają oszczędności, 
ale też chcą pilnie i na czas przewieźć zamówiony lub wytwo-
rzony przez siebie towar. My im to umożliwiamy – mówi Ja-
rosław Czata. – A do tego, dla wszystkich zainteresowanych 
transportem ładunku dalej, do Japonii oraz Korei Południowej, 
mamy ciekawe propozycje. Więcej informacji o tym znajduje 
się w ofercie Greencarrier.

Poznaj 5 powodów dlaczego warto byś wybrał 
transport kolejowy
■ Jest tańszy od transportu drogą powietrzną oraz 

morsko-powietrzną.
■ Jest szybszy niż transport drogą morską.
■ Kolej skraca odcinek podróży morskiej o połowę.
■ Jest przyjazny dla środowiska. Podczas niego wy-

twarzane jest zaledwie 5 ton CO2, gdy w przypadku 
transportu samolotem wytwarzane jest 139 ton CO2.

■ Doskonale rozwinięta sieć logistyczna Greencarrier 
zapewnia transport w 14 dni.

Autor: Greencarrier Freight Services Poland
www.greencarrier.pl, e-mail: poland.fs@greencarrier.pl
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Wiadomości z firm członkowskich

Pałac w Rymaniu – miejsce idealne na… integrację!

Tak odpowie każdy, kto choć raz odwiedził to miejsce wraz 
z firmą. – Śmiało mogę zapewnić naszych gości: ciszy i spoko-
ju wam u nas nie zabraknie. I to wcale nie znaczy, że będzie-
cie się u nas nudzić – zapewnia Julita Murzyńska, specjalistka 
do spraw marketingu w Pałacu w Rymaniu. – Tak naprawdę 
jesteśmy w stanie zorganizować wszystko to, co sobie klienci 
wymyślą, a i nam samym nie brakuje pomysłów na urozma-
icenie czasu wolnego gości.

Po pierwsze profesjonalizm
Większość spotkań rozpoczyna się na sali konferencyjnej. 
Dysponujemy nowocześnie wyposażoną salą konferencyjną 
dla około 60 osób.   Sala jest klimatyzowana, wyposażona w 
nagłośnienie bezprzewodowe, rzutnik multimedialny, ekran i 
flipchart.

W czerwcu 2013 została oddana do dyspozycji Państwa sala 
wielofunkcyjna (konferencyjno-bankietowa) dla nawet 200 
osób. Sala jest w pełni klimatyzowana. Posiada własne zaplecze 
gastronomiczne oraz pełne wyposażenie w sprzęt multimedial-
ny. Doskonale nadaje się do organizacji konferencji, sympozjów, 
narad, wystaw, pokazów oraz innych spotkań biznesowych. Ist-
nieje również możliwość organizacji warsztatów, szkoleń, na-
rad, spotkań biznesowych w kilku innych salach obiektu. 

Po drugie świetna zabawa
Po kilku godzinach spędzonych na szkoleniu czy debacie, każ-
demu przyda się przerwa. Wolny czas powinno się spędzić tak, 
aby jak najszybciej i najskuteczniej oderwać myśli od spraw 
zawodowych. 

Do dyspozycji gości mamy piękne tereny, gdzie z powodze-
niem można uprawiać jogging, nordic walking. Czyste powie-
trze sprzyja spacerom i jeździe na rowerze. 

Wizyta w Rymaniu może też dobrze poskutkować niezłym 
zgraniem zespołów pracowników. Najlepiej służą temu wspól-
ne gry i zabawy. Wyprawy na quadach, spływy kajakowe, paint-
ball, off road, lot balonem. Nic tak nie zżywa ludzi ze sobą i nie 
uczy współpracy, jak wspólna rywalizacja.

– A potem wspólna zabawa. Możemy zorganizować zabawę ta-
neczną z didżejem, karaoke, ognisko lub grill. Jesteśmy przy tym 
otwarci na propozycje, zapytania i pomysły naszych gości. Wiele 
rzeczy jest u nas dostępnych na miejscu, inne organizujemy wraz z 
firmami zewnętrznymi, dlatego praktycznie nie ma dla nas rzeczy 
niemożliwych – zapewnia Julita Murzyńska.

Po trzecie relaks
Bardzo ważną częścią Pałacu w Rymaniu jest strefa SPA. Nie 
sposób nie skorzystać  z relaksacyjnych i kojących właściwości 
wody, zwłaszcza w przestrzeni kameralnej, przyjaznej, zapro-
jektowanej z dbałością o każdy szczegół, gdzie energia krąży 
nie napotykając na żadne przeszkody, pozytywnie nastrajając 
każdego, kto przekroczy próg hotelowego Spa. Basen, sauna, 
jacuzzi i nowoczesna siłownia to miejsce, które każdy gość po-
winien odwiedzić. 

Atutem Pałacu w Rymaniu jest także pyszne jedzenie. Nad bo-
gatą ofertą gastronomiczną czuwa Marcin Dach – szef kuchni.
– W ofercie mamy wieczorki tematyczne, kulinarne. Organizuje-
my je w taki sposób, by każdego dnia nasi goście mogli cieszyć się 
nowymi smakami – dodaje pani Julita.

Z przyjemnością zorganizujemy dla Państwa firmowe Andrzejki
oraz Przyjęcie Bożonarodzeniowe.

Kontakt: Pałac w Rymaniu, ul. Koszalińska 2, 78-125 Rymań, tel./fax: + 48 94 352 55 00, 

marketing@hotelryman.pl, www.hotelryman.pl
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Inga Eriksson Fogh nowym 
ambasadorem Szwecji w Polsce 

Abena Polska rozbudowuje magazyn 
i część biurową
Duńska firma Abena, która w tym roku obchodzi dziesięcio-
lecie działalności w Polsce, rozbudowuje kompleks biurowy  
i magazyn, który znajduje się w Goleniowskim Parku Przemy-
słowym w miejscowości Łozienica. Uroczyste otwarcie nowo 
wybudowanej części magazynowej i biurowo-socjalnej od-
było się 9 października. 

Atlas Copco zainwestuje w Legnickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej
Firma zainwestuje w nowy zakład prawie 5 mln zł oraz stwo-
rzy kolejne miejsca pracy w regionie. Inwestor planuje otwar-
cie w LSSE nowoczesnego centrum serwisowo - remonto-
wego maszyn górniczych o powierzchni 2 tys. m2. Obejmie 
ono swoim zasięgiem region centralnej Europy, w tym m.in. 
Polskę, Słowację, Czechy, Węgry i Rumunię.

Ericsson zamierza przejąć Ericpol
Ericsson zakończył wstępny etap przejęcia udziałów i dzia-
łalności firmy Ericpol w Polsce i na Ukrainie. Do załogi Erics-
son dołączy około 2000 pracowników Ericpol. Zakończenie 
procedur związanych z przejęciem przewidywane jest na 
pierwszy kwartał 2016 roku. Ericsson jest obecny w Polsce 
od około 111 lat i z biegiem czasu stale rozwija swoją działal-
ność. Przejęcie to wyznacza kolejny krok w rozwoju firmy, po 
jego sfinalizowaniu Ericsson będzie zatrudniać ponad  2500 
pracowników w Polsce.

Greencarrier otwiera nowe biuro 
operacyjne w Szczecinie
W połowie czerwca 2015 r., Greencarrier Freight Services 
Poland otworzyło nowe biuro operacyjne w Szczecinie. 
Nowo powstałe biuro Greencarrier będzie ważnym punktem 
wspierającym rozwój firmy oraz obsługę transportów mie-
dzy Polską a Skandynawią, obsługę przewozów całopojaz-
dowych, a także obsługę magazynową.

Inga Eriksson Fogh objęła urząd ambasadora Szwecji w Pol-
sce we wrześniu br. Wcześniej piastowała m.in. stanowisko 
Dyrektora Służby Zagranicznej w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Szwecji, była ambasadorem Szwecji w Danii, 
Indiach i Tajlandii, jak również zastępcą Stałego Przedsta-
wiciela Szwecji przy ONZ w Nowym Jorku. W latach 1980 – 
1982 Inga Eriksson Fogh była drugą sekretarz w ambasadzie 
Szwecji w Warszawie.

Lantmannen Unibake zainwestuje 
w Polsce 75 mln EUR
Lantmannen Unibake – producent pieczywa świeżego  
i mrożonego (przeznaczonego do odpieku w sklepach), wła-
ściciel takich marek jak Schulstad, Skoga i Schulstad Bakery 
Solutions, zwiększa skalę inwestycji w Polsce. Spółka zbudu-
je na terenie Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej - w Nowej Soli - nowoczesny zakład  produkcyjny 
o powierzchni 29 tys. metrów kwadratowych. Będzie to już 
trzeci i jednocześnie największy zakład tej firmy w Polsce.

PURO Hotels powiększy się 
o kolejny obiekt
Spółka zabezpieczyła pod inwestycję działkę w samym cen-
trum Warszawy przy ulicy Widok 5/7/9. Projekt architekto-
niczny warszawskiej inwestycji powierzono pracowni JEMS 
Architekci, a aranżacją przestrzeni hotelowych zajmie się 
londyńskie studio DeSallesFlint.

Nowy Dyrektor Generalny 
w Scania Polska
Dnia 1 sierpnia 2015 r. Harald Woitke objął stanowisko Dy-
rektora Generalnego Scania Polska S.A. Harald Woitke na sta-
nowisku Dyrektora Generalnego Scania Polska S.A. zastąpił 
Kjella Örtengrena, który będzie kontynuował swoją karierę w 
Szwecji, jako Dyrektor Generalny Scania Real Estate.

SAS uruchomi dwa nowe połączenia 
z Polski do Skandynawii w 2016 r.
Wraz z początkiem letniego rozkładu lotów 2016, Skandy-
nawskie Linie Lotnicze SAS uruchomią dwa nowe bezpo-
średnie połączenia na linii Sztokholm-Gdańsk oraz Kopenha-
ga-Kraków.

10 autobusów hybrydowych Volvo 
dla Inowrocławia
30 sierpnia br. miało miejsce uroczyste przekazanie 10 auto-
busów hybrydowych marki Volvo do miasta Inowrocław. Jest 
to efekt realizacji umowy podpisanej w marcu br. pomiędzy 
przedstawicielami Volvo Bus Corporation i Miastem Inowro-
cław. Przekazane pojazdy, to Volvo 7900 Hybrid – wyprodu-
kowane we wrocławskiej fabryce niskopodłogowe autobusy 
z napędem hybrydowym.

http://www.spcc.pl/pl/news/members/details/16085
http://www.spcc.pl/pl/news/members/details/16085
http://www.spcc.pl/pl/news/members/details/16162
http://www.spcc.pl/pl/news/members/details/16162
http://www.spcc.pl/pl/news/members/details/16540
http://www.spcc.pl/pl/news/members/details/16540
http://www.spcc.pl/pl/news/members/details/16720
http://www.spcc.pl/pl/news/members/details/16132
http://www.spcc.pl/pl/news/members/details/16132
http://www.spcc.pl/pl/news/members/details/16544
http://www.spcc.pl/pl/news/members/details/16544
http://www.spcc.pl/pl/news/members/details/16098
http://www.spcc.pl/pl/news/members/details/16098
http://www.spcc.pl/pl/news/members/details/16201
http://www.spcc.pl/pl/news/members/details/16201
http://www.spcc.pl/pl/news/members/details/16701
http://www.spcc.pl/pl/news/members/details/16701
http://www.spcc.pl/pl/news/members/details/16269
http://www.spcc.pl/pl/news/members/details/16269
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Marka narodowa Finlandii jedną 
z najsilniejszych na świecie

Tunel Fehmarnbelt połączy region stołeczny Danii z Europą Środkową

Nordic Business Forum 
- 6-7 października 2016 

Według brytyjskiej firmy badawczej Brand Finance, która opraco-
wała raport Nation Brands 2015, Finlandia posiada czwartą najsil-
niejszą markę narodową na świecie. Autorzy raportu wycenili war-
tość marki narodowej  Finlandii na 289 mld dolarów oraz przyznali 
wartość wskaźnika BSI (Brand Strength Index) na poziomie 85,7 
na możliwych 100 punktów. Na pierwszych pozycjach rankingu 
dotyczącego siły marki, uznane za trzy najlepsze pod tym wzglę-
dem narodowe znalazły się kolejno: Singapur, Szwajcaria oraz 
Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wysoko została oceniona siła mar-
ki Norwegii, która zajęła 10 miejsce, zdobywając punktację na po-
ziomie 82,6, przy wartości marki wycenionej na 388 mld dolarów.

Na przyszły rok zaplanowane jest rozpoczęcie prac przy budo-
wie tunelu Fehmarnbelt, który połączy Skandynawię z północną 
częścią Niemiec i stworzy nowe możliwości dla całej Europy Pół-
nocnej. Przy długości około 18 kilometrów, będzie to najdłuższy 
na świecie łączony tunel drogowy i kolejowy. Na nowo powsta-
łym połączeniu w szczególności będą mogły skorzystać duńskie, 
niemieckie i międzynarodowe firmy rozważające inwestycje lub 
ustanowienie działalności w regionie. Tunel oznacza istotne uła-
twienie w przemieszczaniu się między Skandynawią i Europą 
Środkową, zarówno w aspekcie frachtu towarów, jak i działań firm 
zajmujących się procesami rekrutacyjnymi. Nowe, stałe połączenie drogowo-kolejowe zamyka lukę w skandynawskich i europejskich sie-
ciach kolejowych. W przyszłości, pociągi i samochody będą mogły jeździć bez konieczności używania objazdu przez Cieśninę Wielki Bełt, 
którego długość wynosi aż 160 km. Spowoduje to utworzenie szybkiego korytarza transportowego pomiędzy silnym regionem Øresund 
w Danii i Szwecji a Niemcami. Dzięki temu ma szansę rozwinąć się nowy, większy i bardziej konkurencyjny obszar- region Fehmarnbelt.

SPCC zaprasza polskie firmy do udziału w Nordic Business Forum 
– jednym z ważniejszych wydarzeń biznesowych w Skandynawii. 
Udział w Forum jest świetną okazją do networkingu i nawiązania 
relacji z potencjalnymi partnerami biznesowymi ze Skandynawii, 
co roku w Helsinkach gości około 5000 osób reprezentujących 
skandynawski biznes. Światowej klasy prelegenci i ciekawe prezen-
tacje zapewniają wysoki poziom merytoryczny wydarzenia. Więcej 
informacji tutaj lub na stronie www.nbforum.com 

Numer 1 w klasie biznes

Według Instytutu Monitorowania Mediów  
dziennik „Puls Biznesu” jest najbardziej  
opiniotwórczym medium biznesowym  
dekady (2004-2014) w Polsce. 

Więcej:
bonnier.pl
reklama.pb.pl
tel. 22 333 98 88

REKLAMA

Wiadomości ze Skandynawii
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Wiadomości ze Skandynawii

SPCC e-magazyn: Skandynawsko-Polska społeczność biznesowa online!

SPCC e-magazyn jest dystrybuowany wśród szerokiej grupy czytelników zainteresowanych infor-
macjami o skandynawsko-polskim rynku: około 360 firm członkowskich SPCC, pozostałe skandy-
nawskie firmy działające w Polsce, instytucje otoczenia biznesu oraz media. Dlatego też magazyn 
oferuje wspaniałe możliwości dla firm, które pragną promować swój biznes wśród kluczowej grupy 
odbiorców reprezentujących skandynawsko-polską społeczność biznesową.

Następny numer e-magazynu ukaże się w grudniu, materiały można przesyłać do 23 listopada.
Oferujemy możliwość publikacji artykułów, wywiadów oraz reklam. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o kontakt z Sylwią Wojtaszczyk-Ciąćka: 
swojtaszczyk@spcc.pl, tel. 22 849 74 14.

Cennik reklam i artykułów dla firm członkowskich SPCC

Szwecja chce stać się pierwszym krajem 
na świecie wolnym od paliw kopalnych

Norwegia i UE zgodne co do funduszy 
norweskich 

Wzrost szwedzkiego PKB w drugim 
kwartale 2015 roku

Kraje nordyckie wysoko w rankingu 
Global Creativity Index 2015. 
Dania i Finlandia prowadzą w Europie 

Szwedzki rząd przeznaczy 4,4 mld koron pochodzących z 
budżetu na rok 2016, na działania mające na celu osiągnię-
cie statusu pierwszego na świecie kraju wolnego od paliw 
kopalnych w 2050 r. W drodze do tego celu Szwecja będzie 
zwiększać inwestycje w obszarze czystych technologii i od-
nawialnych źródeł energii, w tym w szczególności związa-
nych z energią słoneczną i wiatrową. Dwie trzecie energii 
elektrycznej wyprodukowanej w  Szwecji w ubiegłym roku 
pochodziło z niskoemisyjnych i tzw. „czystych” źródeł.  Zgod-
nie z planami zwiększenia tej relacji, inwestycje w fotowol-
taikę wzrosną ośmiokrotnie do 390 mln szwedzkich koron 
rocznie w latach 2017 i 2019. Szwecja ma nadzieję być do-
brym przykładem dla innych krajów, w perspektywie roz-
mów klimatycznych podczas szczytu klimatycznego ONZ  
- COP21, który odbędzie się  w Paryżu w grudniu tego roku.

Norwegia i UE podjęły decyzję w kwestii kolejnego wkładu ze 
strony Norwegii w społeczną i gospodarczą spójność Europy. 
Norwegia przeznaczy ok. 3,3 mld koron rocznie (tj. 388 mln 
euro) na rzecz piętnastu mniej zamożnych krajów UE. Umowa 
obejmuje okres od 2014 do 2021. Podniesienie tej kwoty jest 
skutkiem wyrównania o poziom inflacji poprzedniej wysoko-
ści dotacji, ustalonej w umowie z 2009 roku.

Szwedzki PKB w drugim kwartale 2015 roku wzrósł o 1,1%. 
Najbliższe lata będą lepsze dla Szwecji,” powiedziała Magdale-
na Andersson, Minister Finansów Szwecji . „Wzrost przyspie-

W opublikowanym we wrześniu rankingu Global Creativity 
Index 2015 Dania wraz z Finlandią zajęły 1. miejsce w Euro-
pie i 5. na świecie (na 139 państw). Wskaźnik GCI mierzy za-
awansowanie wzrostu gospodarczego i zrównoważonego 
dobrobytu pod kątem m.in. 3T – czyli talentu, technologii 
i tolerancji. W ujęciu generalnym rankingu wysokie oceny 
przyznano także pozostałym krajom nordyckim: Szwecja 
znalazła się tuż za Danią i Finlandią - na pozycji piątej, Islan-
dia na ósmej oraz Norwegia na miejscu 11. Polska zajęła w 
głównym rankingu pozycję nr 46.

sza, bezrobocie spada, a finanse państwa mają się coraz lepiej.” 
Według szacunków rządu szwedzkiego, gospodarka wzro-
śnie w tym roku o 2,8 procent, czyli szybciej niż zakładała to 
czerwcowa prognoza szacowana na 2,6 procent. W nadcho-
dzących latach spodziewane jest także utrzymanie obecne-
go, wysokiego  tempa wzrostu.

fot. Peter Frey
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