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Polska, podążając sukcesywnie ścieżką rozwoju gospodarczego, nadrabia
zaległości, jakie dzielą ją od innych rozwiniętych gospodarek krajów Europy
Zachodniej. Osiągnięcie pozycji równoważnej naszym zachodnim sąsiadom
wiązać się będzie jednak z problemami, jakie te gospodarki napotykają w
związku z coraz bardziej „upakowanym” rynkiem wewnętrznym.
Nowe technologie to zwiększenie efektywności produkcji, podniesienie
jakości, zaawansowania rozwiązań oraz obniżenia kosztów produkcji. To także
zwiększenie możliwości produkcyjnych co wiąże się z kolejnymi wyzwaniami
sprzedaży wyprodukowanych dóbr. Dojrzałe rynki wewnętrzne to coraz
większe bariery wejścia z nowymi produktami oraz ograniczenia związane z
chłonnością rynku.
Już teraz warto zastanowić się gdzie nasze firmy będą za kilka lat, gdy
gospodarka polska i polskie podmioty staną przed wyborem: albo stagnacja
rozwoju albo szerokie wyjście na nowe rynki zagraniczne, gdzie dotąd istnieją
rezerwy zakupowe.
Klaster COP, wychodząc poza granice Polski, rozpoczął tworzenie międzynarodowej Grupy COP, w której niezależnie od struktury w Polsce, dysponuje
siecią własnych przedstawicielstw oraz siostrzanych organizacji biznesowych.
Kraje, w których działa Grupa COP, to rynki dysponujące dużym potencjałem
rozwojowym, gdzie warunki gospodarcze pozwalają na kreowanie
bezpiecznych a zarazem dynamicznych przedsięwzięć. Założeniem takiej
strategii jest utworzenie efektywnej sieci międzynarodowych powiązań
biznesowych oraz swoistego wewnętrznego rynku dla członków klastra.

Grupa COP - współpraca obejmująca podmioty z następujących krajów:
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W ramach działalności międzynarodowej Klaster COP
rozszerza swoją działalność o kolejny rynek europejski.
Witamy w gronie Grupy COP naszego nowego Partnera firmę PAB.

Zakres wspólnych projektów w ramach współpracy Klastra COP z podmiotami
z Wlk. Brytanii:
tworzenie organizacji biznesowej w UK, z firm angielskich, polonijnych i
innych zainteresowanych współpracą z Polską i innymi krajami grupy COP
lądowanie firm angielskich w Polsce (Brexit) z obsługą prawno-finansową,
wynajęciem biura (lub innych powierzchni), organizacją personelu w Polsce
oraz kontaktami branżowymi w Grupie COP, organizacja przedstawicielstw i
innych połączeń biznesowych
mosty start-upowe, organizacja inwestorów dla strat-upów z Polski, transfer
technologii do dużych firm przemysłowych w Wlk. Brytanii lub otwieranie
zakładów j.v. w Polsce na bazie zakupionych technologii
pozyskiwanie kapitału z UK dla j.v angielsko-polskich lub w innych układach
projektów międzynarodowych Grupy COP
organizacja przedstawicielstw polskich oraz innych firm w Wlk.
Brytanii, usługi konsultingowe, prawno-podatkowe
usługi językowe – tłumaczenia, obsługa eventów, nauka języków
obcych
nawiązanie współpracy międzyuczelnianej z polskimi uczelniami

Lincolnshire - Essex - Nottingham - Leeds
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Lista
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Klaster COP pracuje nad konsolidacją biznesowych środowisk
polonijnych w celu wykształcenia wspólnej polsko-polonijnej
organizacji biznesowej promującej polski biznes, realizującej
projekty
gospodarcze
oraz
wspierającej
polskich
profesjonalistów kierujących prężnymi międzynarodowymi
spółkami i organizacjami biznesowymi lub mogących mieć na nie
duży wpływ.

W ramach działalności międzynarodowej Klaster COP proponuje
wsparcie dla podmiotów klastrowych w zakresie:
poszukiwania partnerów zagranicznych do wspólnych przedsięwzięć
produkcyjnych lub handlowych
organizacji przedstawicielstw polskich firm za granicą oraz łączenia partnerów z
zagranicy z partnerami polskimi celem podjęcia wspólnych projektów
biznesowych w Polsce i innych krajach Grupy COP
organizacji kontaktów handlowych dających możliwość długoterminowej
współpracy celem sprzedaży polskich maszyn, linii technologicznych, produktów
spożywczych i przemysłowych
organizacji zagranicznej dystrybucji i serwisu, łańcuchów dostaw w ramach
dużych grup biznesowych za granicą
wdrażania technologii polskich start-upów w oparciu o potencjał rynków
zagranicznych, poszukiwania partnerów finansowych i technologicznych dla startupów
„lądowania” zagranicznych start-upów w Polsce
wdrażania programów rozwojowych w wielu branżach, na bazie polskiego
potencjału technicznego i technologicznego w krajach, gdzie działają organizacje
biznesowe Grupy COP np. w Afryce Zachodniej
poszukiwania partnerów inwestycyjnych
współpracy badawczo-rozwojowej na bazie polskich uczelni stowarzyszonych w
Klastrze COP oraz podmiotów zagranicznych Grupy COP, wsparcia przy
poszukiwaniu odbiorców rozwiązań techno-logicznych opracowanych przez
polskie uczelnie, komercjalizacji projektów i badań
współpracy międzyuczelnianej związanej z programami dla studentów i
wykładowców zagranicznych, organizacji wspólnych ośrodków badawczych i
edukacyjnych
współpracy z samorządami mającej na celu wsparcie rozwoju lokalnych stref
biznesowych, łączenia samorządów w ramach umów „Sister City”
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W chwili obecnej sieć biznesowa Klastra COP to kilkaset podmiotów, w tym
kilkanaście uczelni oraz ponad 20 samorządów lokalnych. Swoją uwagę
Klaster COP skupia na współpracy przedsiębiorców z wizją oraz firm o jasnej
strategii dynamicznego rozwoju, głównych, najbardziej prężnych
samorządów w Polsce, innowacyjnych instytucji badawczo-rozwojowych,
oraz organizacji okołobiznesowych i wspomagających rozwój polskiej
przedsiębiorczości.

Działalność krajowa to projekty klastrowe mające na celu:
łączenie potencjału firm klastrowych w jednej lub wielu branżach celem
podjęcia wspólnej produkcji nowych produktów, opracowywania nowych
rozwiązań technologicznych, zwiększenia potencjału produkcyjnego,
handlowego itp
wdrażanie technologii na bazie polskiej myśli technicznej, import
technologii
organizację mostów dla start-upów dla rozwoju
innowacyjnych rozwiązań w przemyśle
poszukiwanie partnerów biznesowych i inwestycyjnych

i

wdrażania

współpracę badawczo-rozwojową
na bazie polskich uczelni
stowarzyszonych w Klastrze COP, wsparcie przy poszukiwaniu odbiorców
rozwiązań technologicznych opracowanych przez polskie uczelnie,
komercjalizacja projektów i badań
współpracę z samorządami mającą na celu wsparcie rozwoju lokalnych
stref biznesowych, łączenie samorządów w ramach umów „Sister City”
wsparcie firm klastrowych w zakresie poprawy efektywności procesów
wewnętrznych - sprzedaży, public relations i innych procesów wspierających
rozwój
propagowanie wiedzy nt polskiej historii
gospodarczej, osiągnięć polskiej myśli
technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem
historii COP oraz jego kadry, osiągnięć
technologicznych itp.
integrację środowisk technologicznych,
biznesowych i kulturalnych
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Linde
w Rzeszowie
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów i w odpowiedzi na
duże zapotrzebowanie w regionie południowo-wschodniej Polski, zmieniamy
nasz niedawno uruchomiony punkt wynajmu wózków na regularny oddział
Linde.

info: Linde - mh

Dużym atutem nowego oddziału jest jego lokalizacja – obiekt położony jest na terenie nowego Parku
Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko. Park zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu głównych
szlaków komunikacyjnych: nieopodal przebiega autostrada A4 oraz droga ekspresowa S19, z drugiej strony
Rzeszowa znajduje się natomiast międzynarodowe lotnisko Rzeszów-Jasionka. Doskonała lokalizacja
zapewnia szybki i sprawny transport wózków do naszych Klientów w regionie.
W nowym obiekcie stanie aż kilkadziesiąt maszyn Linde przeznaczonych na wynajem. Cieszymy się, że
dogodna lokalizacja naszego rzeszowskiego oddziału umożliwi nam teraz znacznie sprawniejszą reakcję na
zapotrzebowanie rynku w tej części kraju.
Dzięki uruchomieniu nowego oddziału nasi Klienci mogą liczyć nie tylko na większą dostępność i
różnorodność wózków Linde, ale także na szybszy czas realizacji zamówienia oraz niższe koszty
transportu.
Zapraszamy do kontaktu z Państwa Doradcą Techniczno-Handlowym lub bezpośrednio z Działem
Wynajmu w Rzeszowie.

tel.: +48 660 558 667

wynajem.rzeszow@linde-mh.pl

