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Biuro Rachunkowe DP Synergia

Hasłowo oferowane usługi: 

księgowość, rozliczenia podatkowe, naliczanie płac  

Data rozpoczęcia działalności: 

2009

www.dpsynergia.pl

DP SYNERGIA 

ul. Gwiaździsta 10/16  

53-413 Wrocław

office@dspynergia.pl

+48 608 480 023
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Opis działalności: 

Nasze biuro rachunkowe istnieje od ponad 10 lat. Zdobyliśmy ogromną wiedzę i doświadczenie 

w obsłudze księgowej firm. Nasi klienci to ogółem 100 spółek produkcyjnych, handlowych  

i usługowych. Obsługujemy przede wszystkim podmioty z udziałem kapitału niemieckiego oraz 

międzynarodowe korporacje. Komunikacja z nami jest możliwa zarówno w języku polskim, jak  

i niemieckim.

Zespół DP Synergia tworzy kilkunastu doświadczonych specjalistów, którzy dla Państwa księgują, 

raportują i kontrolują. Dzięki wdrożonym procesom i standardom oferujemy najwyższy poziom 

usług, profesjonalną komunikację i bezpieczeństwo podatkowe.

Naszym celem jest ułatwienie Państwu pracy z dokumentacją księgową. Kładziemy duży nacisk 

na digitalizację dokumentów. Dzięki nowoczesnym technologiom skanowania faktur oszczędzacie 

Państwo czas, a księgowanie odbywa się na bieżąco. Nasza siedziba znajduje się tuż przy 

szkole Ekola. Oferujemy miejsce parkingowe na czas wizyty w biurze. Rodzicom uczniów z Ekoli 

proponujemy duże rabaty.
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Kancelaria Usług Audytorskich i Księgowych
AKTYWA

Hasłowo oferowane usługi: 

księgowość, kadry i płace, ubezpieczenia społeczne, doradztwo biznesowe, 

badanie sprawozdań finansowych  

Data rozpoczęcia działalności: 

2010

www.aktywa.biz.pl

ul. Hallera 84/1 

53-203 Wrocław 

biuro@aktywa.biz.pl

71 332 38 35

71 338 41 65
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Opis działalności: 

Kancelaria Usług Audytorskich i Księgowych “Aktywa” Sp. z o.o. zajmuje się obsługą księgową  

od 2010 roku. Naszymi klientami są zarówno firmy duże, jak i średnie oraz małe – mamy 

doświadczenie i ofertę przygotowaną dla każdej wielkości działalności gospodarczej. Sprawdź,  

jak wiele korzyści może przynieść Twojej firmie outsourcing usług księgowych.

Zakres obsługiwanych przez nas branż jest bardzo szeroki: od sprzedaży detalicznej (spożywczej, 

odzieżowej, wyroby jubilerskie, restauracje, hotele, HoReCa), sprzedaży hurtowej (maszyny 

rolnicze, wyposażenie domu), przez spółki prawa handlowego, wspólnoty mieszkaniowe, usługi 

remontowo-warsztatowe, budowlane, produkcję, aż po branżę filmową, teatr, lekarzy i wiele 

innych. Warto zapoznać się z opiniami dotychczasowych klientów.

Nasze biuro rachunkowe tworzy 11 ekspertów z zakresu księgowości, kadr i płac, szkoleń, 

zarządzania oraz opieki nad klientami (również w języku angielskim). Zasoby i specjalistyczne 

narzędzia, którymi dysponujemy, umożliwiają w pełni profesjonalną obsługę: 

• nowoczesne biuro w niedalekiej okolicy centrum Wrocławia i autostrady A4, 

• zaawansowane narzędzia IT – obecnie Enova, Teta, Insert GT, R2Płatnik, Tenvirk oraz 

Saldeosmart, 

• pełna infrastruktura niezbędna do pracy oraz pomieszczenie do przyjmowania klientów wraz 

z zapleczem socjalnym,

• dostęp do aktualnych informacji dzięki firmowym zasobom w druku i online.

7 KATALOG FIRM Finanse i księgowość



Gastronomia  
i hotelarstwo

02

8 KATALOG FIRM



ul. Zdrojowa 44 

57-350 Kudowa- Zdrój

rezerwacje@caminski.pl

+48 726 150 726

Restauracja Cudova Bistro 

Hasłowo oferowane usługi: 

włoska restauracja Bistro Cudova Kudowa-Zdrój

Data rozpoczęcia działalności: 

b.d.
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Opis działalności: 

Nasza historia zaczęła się 12 lat temu od pierwszej zupy ugotowanej w domu i od pierwszego 

sernika upieczonego według babcinego przepisu. Smaki zapamiętane z dzieciństwa trafiły  

do małego, okrągłego baru położonego na stoku narciarskim w Zieleńcu. Takie były początki 

łączenia pasji do smaku, polskiej gościnności i unikalnych miejsc do zobaczenia.

Dzisiaj możemy się zobaczyć w Cudova Bistro – restauracji, w której pizza z pieca opalanego drewnem 

smakuje obłędnie, a dania kuchni włoskiej zachwycają najbardziej wymagające podniebienia. Nasza 

pizza robiona na oczach naszych gości decyduje o swoistym klimacie restauracji, wyróżniając ją tym 

samym na tle innych lokali. Każda pizza to małe arcydzieło, które budują wysokiej jakości składniki 

na cieście pszennym lub razowym ze 100% mozzarellą, duszonymi prawdziwkami z ziołami, szynką 

Speck i sosem truflowym lub pieczonymi pomidorami i dzikim włoskim brokułem lub z tym, czego 

sobie tylko zapragniemy. Naszą inspiracją do tworzenia nowych smaków jest zadowolenie gości  

z niepowtarzalnych połączeń składników.

Natomiast dania obiadowe, które łączą z pozoru tradycyjne smaki z nieszablonowymi dodatkami, 

zaskakują swoją unikalnością, tak jak na przykład faszerowana pierś z kaczki z nadzieniem z leśnych 

grzybów, soczewicy i kapusty lub filet z kurczaka z aromatyczną pomidorową salsą wzmocnioną 

nutą chilli i tymianku czy gęsie żołądki w ziołowym sosie. Ręcznie robione makarony według 

włoskiej receptury czy sałatki z pieczywem własnego wypieku podkreślają, z jakim oddaniem 

staramy się dbać o każdy szczegół dań z naszej kuchni. Wszystko, co robimy, robimy z miłości  

do smaku, gotowania i przekraczania granic łączenia za sobą ciekawych składników. 

Restauracja mieści się w Kudowie-Zdroju – mieście położonym w dolinie na pograniczu Gór 

Stołowych i Pogórza Orlickiego. Wspaniałe walory krajobrazowe, góry, świeże powietrze, bezkres 

zieleni zachęcają do częstych przyjazdów i spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

Restauracja położona w centrum miasta posiada tarasy na zewnątrz, dzięki którym można w pełni 

poczuć wspaniały klimat Kudowy-Zdroju.
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ul. Zdrojowa 38a

57-350 Kudowa-Zdrój

rezerwacje@caminski.pl

+48 726 150 726

Cukiernia Asia Basia

Hasłowo oferowane usługi: 

manufaktura w cukierni Asia-Basia Kudowa-Zdrój

Data rozpoczęcia działalności: 

b.d.
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Opis działalności: 

Po obiedzie w Cudova Bistro zapraszamy na deser do manufaktury – cukierni Asia-Basia z tradycją 

receptur sięgającą 1971 roku. Tworzy się tam zachwycające słodkie specjały z naturalnych 

składników. Mąka, kakao, mleko, orzechy, budyń, jajka od kur z gospodarstwa domowego czy własnej 

produkcji konfitury to tylko wybrane produkty, które mieszamy, aby stworzyć niepowtarzalne 

ciastka Asia-Basia będące połączeniem wyjątkowego biszkoptu z kawałkami chrupiących orzechów, 

przełożonego masą orzechowa z lekką nutką likieru orzechowego w całości pokrytego lustrem  

z białej czekolady; lub wyśmienitego Rozkosznika z puszystą bitą śmietaną z dodatkiem słodkiego 

kremu budyniowego, przełamanego dżemem z czarnej porzeczki; czy ciastka napoleonka  

z pysznym maślano- budyniowym kremem, okrytym chrupiącym ciastem francuskim. To tylko kilka 

przykładów smakowitych wypieków, które w połączeniu z filiżanką włoskiej kawy Musetti (100% 

arabiki z włoskiej palarni Musetti) stworzą kompozycję idealną na popołudnie spędzane w górskiej 

scenerii.

Wyjątkową podróż smaków można również odbyć, kosztując naszych własnoręcznie ucieranych 

lodów robionych na bazie śmietanki, mleka i jaj. Jeśli robimy lody pistacjowe, to miksujemy pistacje. 

Jeśli robimy sorbety, to wyciskamy sok z cytryny. Stawiamy tylko na to, co dobre, zdrowe i naturalne. 

Wszystko robimy z pasji do smaku, polskiej gościnności i unikalnych miejsc do zobaczenia. Cukiernia 

znajduje się w centrum miasta, gdzie z okien rozpościera się widok na Park Zdrojowy.
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Villa Caminski Zieleniec 6 

57-340 Duszniki-Zdrój

Apartamenty 

Caminski Deluxe  

ul. Nad Potokiem 22F   

57-350 Kudowa-Zdrój

Apartamenty Asia-Basia  

ul. Zdrojowa 38a   

57-350 Kudowa- Zdrój

+48 726 150 726

rezerwacje@caminski.pl

Apartamenty Caminski

Hasłowo oferowane usługi: 

noclegi apartamenty Asia-Basia Kudowa-Zdrój, apartamenty Caminski Deluxe Kudowa-Zdrój, 

willa Caminski Zieleniec

Data rozpoczęcia działalności: 

b.d.

www.caminski.pl
www.caminskideluxe.pl
www.apartamentyasiabasia.pl
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Opis działalności: 

Kudowa-Zdrój to malownicze, uzdrowiskowe miasto położone w pobliżu Gór Stołowych. Przebogata 

i burzliwa historia miasta zapisała się w wielu zabytkach, m.in. tajemniczej Kaplicy Czaszek, którą 

koniecznie należy odwiedzić. Miłośnicy górskich wędrówek docenią fantastyczne krajobrazy 

Gór Stołowych i dotrą do tak znanych miejsc jak Błędne Skały czy Szczeliniec Wielki, pokonując 

jednocześnie szlak, po którym dawniej bogatych ludzi wnoszono na lektykach. 

Pasjonaci wycieczek rowerowych dzięki trasom typu singletrack będą mogli doznać niezapomnianych 

wrażeń, a przy okazji będą się poruszać legendarną trasą Dyliżansu Pocztowego, który był czynny 

od 1778 roku do 1905 roku. Z myślą o miłośnikach górskich aktywności postanowiliśmy stworzyć 

trzy różne miejsca wypoczynku z przeznaczeniem na wyjazdy krótko- lub długoterminowe, pobyty 

z rodziną, z paczką znajomych lub z bliską osobą. Dlatego nad cukiernią Asia-Basia powstały 

cztery wyjątkowe apartamenty położone w centrum miasta. Każdy apartament przystosowany 

jest do osób ceniących sobie wygodę i przestrzeń. Apartamenty są klimatyzowane z dostępem  

do bezpłatnego wi-fi. Do wyboru jest apartament:

• standard o wielkości 42 m2 z wygodnym łożem małżeńskim i rozkładaną sofą, prywatną 

łazienką,

• typu Deluxe o wielkości 22 m2 z widokiem na miasto i idealnymi warunkami do podziwiania 

panoramy miasta,

• superior o wielkości 36 m2, dzięki położeniu na 2 poziomach zapewnia swobodne i ciekawe 

oddzielenie części kuchennej od sypialnianej,

• z jedną sypialnią o wielkości 28 m2, wysokie piętro zapewni optymalne oświetlenie, a część 

dzienna otwarta na kuchnię funkcjonalny rozkład.

Kuchnia w każdym apartamencie wyposażona jest we wszystkie niezbędne przedmioty użytku 

domowego, dlatego nasi goście nie muszą się o nic martwić. Wszystko, co niezbędne, znajduje się 

w każdym z apartamentów. Przestronna sypialnia z łożem małżeńskim, rozkładana sofa, prywatna 

łazienka, osobne wejścia do każdego z apartamentów pozwolą cieszyć się komfortem odpoczynku 

w urokliwym miejscu.
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Odmienną propozycją będzie spędzenie wolnego czasu w nowo wybudowanych apartamentach 

Caminski Deluxe położonych na ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju. To designerskie miejsce, 

które pozwoli Ci poczuć się wyjątkowo. Cztery nowo wybudowane apartamenty stworzone zgodnie 

z panującymi trendami w architekturze w połączeniu z naszą artystyczną duszą odznaczają się 

nowoczesnym sznytem. Materiały użyte do wykończenia zostały tak dobrane, aby stworzyć 

najbardziej komfortowe i magiczne miejsce do odpoczynku. Luksusowe i eleganckie wnętrza  

są w pełni wyposażone we wszystkie niezbędne sprzęty oraz urządzenia.

Ostatnie miejsce, do którego chcemy zabrać naszych gości, to Willa Caminski w Zieleńcu. Zieleniec 

to urokliwe miejsce, które zaskakuje pięknem natury o każdej porze roku z mikroklimatem 

wysokogórskim porównywalnym do alpejskiego. Znajduje się tam unikalny rezerwat flory 

torfowiska, który  liczy 8000 lat i porównywany jest do tajgi syberyjskiej.

Willa Caminski w Zieleńcu to obiekt wybudowany w 2013 roku przy użyciu wysokiej jakości 

materiałów. Wykonaliśmy i wyposażyliśmy go w taki sposób, aby nasi goście mogli w nim 

komfortowo spędzić każdą wolną chwilę. Luksusowe apartamenty i pokoje w górach to wymarzone 

miejsce na urlop bądź romantyczny weekend we dwoje.

Przygotowaliśmy 28 miejsc noclegowych w stylowych apartamentach i pokojach. Przestronne pokoje 

posiadają na wyposażeniu 32-calowe telewizory z systemem TV-SAT, dostęp do bezprzewodowego 

Internetu oraz łazienki z prysznicem o wysokim standardzie. Ponadto zadbaliśmy o każdy 

najdrobniejszy nawet szczegół wyposażenia. Nasi goście znajdą tutaj suszarki do włosów, ręczniki 

oraz kosmetyki do pielęgnacji ciała. Zwieńczeniem pobytu w Zieleńcu będzie rozpościerający się  

z balkonu Willi Caminski niezapomniany widok na góry oraz stoki narciarskie.
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ul. Wyścigowa 48

53-012 Wrocław

ul. Wyścigowa 48

53-012 Wrocław

Sklep sportowy:

Butik:

71 353 73 45

+48 505 183 100

bergsport@bergsport.pl

kontakt@isabellboutique.pl

BERGSPORT Izabella Michnowska

Hasłowo oferowane usługi: 

sklep sportowy, butik, ubezpieczenia, hurt

Data rozpoczęcia działalności: 

1997

www.bergsport.pl
www.isabellboutique.pl
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Opis działalności: 

Bergsport to sklep sportowy z profesjonalnymi doradcami oraz szerokim asortymentem. 

Posiadamy świetnej jakości sprzęt sportowy i długoletnie doświadczenie. Sprzedajemy odzież 

narciarską – Sportalm, Toni Sailer, Phenix, Dynafit oraz narty, snowboard i rowery. Zajmujemy 

się również wypożyczalnią nart oraz prowadzimy serwisy rowerowe i narciarsko-snowboardowe.  

W ofercie posiadamy również maszyny do formowania butów narciarskich wszystkich marek.

Isabellboutique to sklep z droższą markową odzieżą prosto z Mediolanu i Austrii. Można u nas 

znaleźć odzież, buty i torebki. Ubieramy Panie i Panów, stale zmieniając swój asortyment.

W swojej ofercie hurtowej jesteśmy wyłącznym importerem na Polskę szwajcarskiej marki Rohner 

oferującej sportowe skarpety do różnych dyscyplin takich jak narciarstwo, touring, tenis, bieganie, 

trekking oraz dla myśliwych i wojska. 
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ul. Główna 6A

55-020 Suchy Dwór

centeur01@gmail.com

71 880 86 42

Vira-Sept 

Hasłowo oferowane usługi: 

żele wirusobójcze/antybakteryjne do rąk, płyny wirusobójcze/antybakteryjne do rąk, płyny 

wirusobójcze/antybakteryjne do powierzchni w szerokiej gamie opakowań i pojemności

Data rozpoczęcia działalności: 

2013
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Opis działalności: 

Zaczęliśmy tworzyć żele do dezynfekcji w 2013 r., ale dopiero pod wpływem epidemii zdecydowaliśmy 

się na profesjonalną działalność. Nasz zespół, składający się z technologa leków, farmaceuty, 

technologa produkcji i stratega, stworzył produkty, które: 

• są nie tylko antybakteryjne, ale również wirusobójcze, 

• dzięki witaminie E nawilżają i regenerują dłonie,

• przyjemnie pachną,

• mają konsystencję żelu dzięki czemu okazują się bardziej ekonomiczne i skuteczniejsze  

w użyciu,

• posiadają odpowiedniki do rąk dla dzieci,

• są dostarczane w kilku wersjach opakowań z dozownikiem w postaci pompki, gwarantując 

tym samym wygodę przechowywania w kieszeni, torebce czy samochodzie i sprawdzając się  

w domu, biurze i miejscu pracy,

• prezentują się elegancko zarówno w recepcji hotelu, w prestiżowym biurze czy jako upominek 

dla klienta,

• są w konkurencyjnych cenach.

Ciągle rozszerzamy wachlarz zapachów naszych produktów. W połowie maja wprowadziliśmy  

do oferty Lemongrass – zapach egzotycznie orzeźwiający – oraz Sweet Orange – uwielbiany przez 

dzieci. Nawet nasze płyny do rąk w kanistrach 5 l zawierają witaminę E oraz zapach trawy cytrynowej 

pochodzący w 100% z olejków eterycznych.

Funkcjonujemy głównie na rynku farmaceutycznym, gdzie liczy się skuteczność, na rynku 

związanym ze szkolnictwem i edukacją z uwagi na produkty dla dzieci, oraz wszędzie tam, 

gdzie ważna jest estetyka produktu i niepowtarzalny zapach: salony kosmetyczne czy recepcje.  

Mimo że nie jesteśmy biznesem działającym na wielką skalę, dzielimy się z potrzebującymi (domami 

opieki i misyjnymi), przekazując 50% ilości preparatu sprzedanego przez platformę Allegro, 

zaprzyjaźnioną hurtownię i sieć drogeryjną.
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Środowisku Ekoli chcielibyśmy zaoferować na specjalnych warunkach cenowych:

• żele do użytku osobistego (zakupu przez Allegro),

• żele i płyny w wygodnych i estetycznych opakowaniach (w tym butelki szklane z pompką)  

do użytku w biurze, restauracji, salonie kosmetycznym, hotelu, itp.,

• płyny do zakładów pracy,

• towary handlowe do dalszej sprzedaży w handlu detalicznym.

Produkty osobiste

W naszym sklepie na Allegro znajdziesz oferty ze słowem EKOLA w cenach, w jakich kupują od nas 

towar apteki. Dotyczy to małych objętości żelu 50 ml, 100 ml, 250 ml. Produkty są oznaczone jako 

używane, aby nie wzbudzały zainteresowania innych użytkowników. W rzeczywistości są oczywiście 

nowe :)

Zeskanuj kod aparatem i przejdź na link qrco.de. 

Stamtąd wejdź na nasz sklep albo znajdź nas pod adresem: 

allegro.pl/uzytkownik/Vira-Sept_pl.

Produkty profesjonalne

Z produktami oraz cenami wyjściowymi najlepiej zapoznać się na Allegro (według instrukcji powyżej). 

Zamówienia z Allegro o wartości między 150 a 500 zł dostarczymy we Wrocławiu i okolicach  

za darmo do następnego dnia (opcja Dostawa przez sprzedającego). Wystarczy w komentarzu 

wpisać ‘EKOLA’ i podać dogodne godziny. W przypadku zamówienia powyżej 500 zł prosimy  

o telefon lub mail, aby uzgodnić warunki i ceny. Zapraszamy na naszą stronę, naszego Facebooka 

i do nas po środki wirusobójcze dla dużych i małych rąk!
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Studio Eter

Hasłowo oferowane usługi: 

produkcja i kreacja reklam radiowych; udźwiękowienie materiałów wideo, filmów 

reklamowych, prezentacji, billboardów telewizyjnych; nagrania lektorskie; nagrania 

zapowiedzi telefonicznych, infolinii (IVR); komunikaty dźwiękowe

 

Data rozpoczęcia działalności: 

2001

www.studioeter.pl

ul. A. Ostrowskiego 30 

53-238 Wrocław

(siedziba radia Eska)

kontakt@studioeter.pl

+48 604 093 590
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Opis działalności: 

Studio Eter tworzy zespół specjalistów zajmujących się od blisko 20 lat produkcją spotów 

reklamowych. Nasza oferta to przede wszystkim produkcja spotów radiowych i internetowych, 

udźwiękowienie spotów telewizyjnych, prezentacji, nagrania zapowiedzi telefonicznych. Wieloletnie 

doświadczenie pozwala nam precyzyjnie dobrać odpowiedni głos, muzykę, efekty dźwiękowe, 

tak aby osiągnąć zamierzony efekt. Nieustannie, poprzez kolejne wyzwania, poszerzamy nasze 

możliwości. Staramy się śledzić najnowsze trendy w muzyce i produkcji dźwięku. Oferujemy 

najwyższą jakość, elastyczność, zaangażowanie, dużo pozytywnej energii oraz konkurencyjne ceny.
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IN PLUS GROUP 

Hasłowo oferowane usługi: 

public relations, branding, employer branding, social media, eventy i konferencje, 

digital marketing, reklama outdoor, content marketing, usługi foto i wideo, webdesign

 

Data rozpoczęcia działalności: 

2017

www.inpluspr.com

ul. Kaszubska 8/8

50-215 Wrocław

l.lelito@inplus.group

+48 500 277 677
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Opis działalności: 

Strona internetowa i logotyp Twojej firmy trącą już myszką? To znak, że pora pomyśleć  

o rebrandingu i złapać na nowo wiatr w żagle, aby przyciągnąć klientów i zwiększyć sprzedaż. A może 

szukasz skutecznych form promocji w Internecie i nie wiesz, od czego zacząć? Przeprowadzimy 

analizę rynku i konkurencji, doradzimy i wspólnie wybierzemy najskuteczniejsze rozwiązanie. 

Agencja In Plus Group od prawie 20 lat świadczy usługi z zakresu PR-u, marketingu i reklamy. 

Zajmujemy się budową kompleksowego i pożądanego wizerunku firmy poprzez branding, 

webdesign, wideo marketing czy social media. Projektujemy od zera m.in. identyfikację wizualną, 

katalogi, broszury, ulotki, elementy wystroju wnętrz oraz stoiska targowe. Tworzymy naming  

i claimy w zgodzie z corporate identity danej firmy. Budujemy nowoczesne, responsywne strony 

internetowe. Przeprowadzamy w tym celu również sesje zdjęciowe – produktowe, biznesowe, 

pracownicze, firmowe czy reportażowe (eventy, targi), a także przygotowujemy promocyjne filmy 

wideo. Wszystkie materiały poddajemy profesjonalnej obróbce. W ten sposób witryny nabierają 

unikalnego charakteru. 

Poza tym tworzymy kampanie reklamowe dopasowane do potrzeb danego biznesu.  W zależności 

od celu dobieramy najbardziej skuteczne narzędzia, które pozwalają na realne spełnianie założeń 

obranej strategii marketingowej. Pracujemy nie tylko nad zwiększeniem ruchu na stronie klienta, 

ale również nad tym, aby odbiorcy chętnie i często wracali na daną witrynę. Wiemy również, jak 

ważny jest content marketing. Kreujemy angażujące treści online na strony internetowe, blogi 

firmowe i kanały społecznościowe, a także do materiałów reklamowych – ulotek, folderów i broszur.
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Pixel

Hasłowo oferowane usługi: 

projektowanie graficzne, wideo marketing, sesje produktowe

 

Data rozpoczęcia działalności: 

2019

www.inpluspr.com

ul. Kaszubska 8/8

50-215 Wrocław

l.lelito@inplus.group

+48 500 277 677
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Opis działalności: 

Logo, wizytówka, a może film reklamowy? Powierz oprawę graficzną swojej firmy specjalistom. Mimo 

niedługiej obecności na rynku mamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowym projektowaniu 

graficznym –  od ulotek, plakatów, banerów przez broszury, katalogi aż po filmy i zdjęcia. Tworzymy 

scenariusze i storyboardy dla filmów reklamowych, zajmujemy się całościowym procesem realizacji 

i postprodukcji (charakteryzacja, aktorzy, rekwizyty). Przeprowadzamy sesje zdjęciowe produktowe, 

biznesowe, pracownicze czy fotorelacje z eventów i targów, które z powodzeniem sprawdzą się 

na stronie internetowej, Facebooku lub YouTubie. W swojej pracy wykorzystujemy również dron, 

dzięki czemu oferujemy unikalne zdjęcia z powietrza, które dodatkowo zwiększają atrakcyjność 

oferowanych przez nas materiałów audiowizualnych. Produkty, które wychodzą spod naszych rąk 

(czy to zdjęcie do katalogu, czy krótkie intro na Facebooka), zawsze poddajemy rzetelnej obróbce 

graficznej. Firma Pixel świadczy również usługę wypożyczania profesjonalnego sprzętu wideo i foto.
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INNOVA

Hasłowo oferowane usługi: 

tworzenie i prowadzenie kampanii 360°, wsparcie marki, strategia, komunikacja, PR

 

Data rozpoczęcia działalności: 

2005

www.innova-btl.pl

ul. Rakowiecka 36

02-532 Warszawa

biuro@innova-btl.pl

22 606 39 65

22 606 39 66
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Opis działalności: 

Agencja Innova działa na rynku od 15 lat i stale poszerza swoje kompetencje. Obecnie nasz zespół 

ekspertów z powodzeniem prowadzi projekty obejmujące:

 

• audyty marketingu mix i analizę otoczenia,

• strategie komunikacji, pozycjonowanie marki, tworzenie haseł,

• kreację, produkcję i wdrażanie kampanii 360°,

• działania PR/ PR kryzysowy, usprawnianie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firm

• monitoring mediów tradycyjnych i społecznościowych, współpraca z dziennikarzami, 

opracowywanie profesjonalnych komunikatów, notatek prasowych i oświadczeń dla mediów,

• kampanie CSR,

• kampanie digitalowe oraz social media,

• organizację eventów.

 

Do naszych klientów należą min. Red Bull, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, BNP Paribas, 

Money Gram, Prudential, Inter Polska, Colian, Porozumienie Zielonogórskie, Cinema City  

i Warszawski Festiwal Filmowy.

 

Doskonale rozumiemy „turbulentną rzeczywistość”, a doświadczenie pozwala nam na wysoki 

stopień elastyczności we współpracy z klientami. Stale poszerzamy kompetencje dotyczące 

współczesnego biznesu i dynamicznie tworzących się zależności, które mają wpływ na wizerunek 

firm, marek i  produktów. Prowadzimy przyjazny dialog z klientami i podwykonawcami.
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www.estetic-dent.pl

Gabinet Stomatologiczny
EsteticDent Stokłosa&Team

Hasłowo oferowane usługi: 

stomatologia estetyczna, implantologia, protetyka, stomatologia dziecięca, 

chirurgia stomatologiczna, ortodoncja

Data rozpoczęcia działalności: 

b.d.

ul. Vivaldiego 74/2

52-129 Wrocław

ul. Wrocławska 23a

56-400 Oleśnica 

Wrocław:

Oleśnica:

+ 48 884 883 813

+48 604 270 497

+48 717 258 461

stoklosa@estetic-dent.pl

stoklosa@estetic-dent.pl

33 KATALOG FIRM Medycyna



Opis działalności: 

Celem gabinetów Estetic-Dent jest przede wszystkim profesjonalne leczenie w takich zakresach 

jak szeroko rozumiana stomatologia estetyczna, implantologia, protetyka, endodoncja (leczenie 

kanałowe), stomatologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna oraz ortodoncja.  Bardzo mocno 

podkreślamy rolę profilaktyki w naszych gabinetach – edukujemy w zakresie zdrowia zębów, 

dziąseł i całej jamy ustnej.

Stawiając na profesjonalną i kompleksową realizację świadczeń dentystycznych, dbamy  

o każdy szczegół Państwa wizyty w naszych gabinetach i poświęcamy maksimum uwagi każdemu 

Pacjentowi. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by opieka stomatologiczna stała się czymś 

więcej niż koniecznością, a gabinet stomatologiczny był miejscem komfortowym, bezpiecznym  

i przyjemnym. Udowadniamy, że można leczyć zęby bez stresu i bólu, a przy okazji spełnić marzenie 

o zdrowym i pięknym uśmiechu.
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MOXLY

Hasłowo oferowane usługi: 

mobilna myjnia samochodowa, kompleksowa pielęgnacja samochodów, dezynfekcja 

wnętrz samochodów, ozonowanie wnętrz samochodów (zabijanie wirusów, bakterii, 

grzybów, przykrych zapachów), obsługa klientów indywidualnych oraz sektora 

biznesowego (floty pojazdów) 

 

Data rozpoczęcia działalności: 

2018

pl. Solny 15

50-062 Wrocław 

moxly@moxly.me

71 331 71 71
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Opis działalności: 

Moxly to pierwsza w Polsce mobilna myjnia samochodowa w aplikacji z dojazdem do klienta. 

Dzięki innowacyjnej metodzie mycia pojazdów – wykorzystującej zaledwie 1 l wody – Moxly może 

realizować usługę w dowolnej lokalizacji – w garażu, na parkingu czy pod biurem, zachowując 

jakość mycia na najwyższym poziomie.  Moxly nie potrzebuje dostępu do wody czy prądu,  

a podłoże po umyciu pozostaje zawsze całkowicie czyste. Z takiej usługi kierowcy mogą skorzystać 

za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej lub telefonicznie.

W aplikacji Moxly właściciel auta zaznacza lokalizację na mapie, wybiera termin oraz zakres 

zamawianej usługi. Jeśli zdecyduje się na samo mycie karoserii, nie musi być nawet obecny w tym 

czasie. W przypadku pakietu obejmującego także czyszczenie wnętrza Washer (wykwalifikowany 

pracownik Moxly) aplikacja wysyła powiadomienie do klienta z prośbą o otwarcie/zamknięcie 

samochodu.

Mając na uwadze bieżącą sytuację epidemiczną, nasi pracownicy realizują usługę z zachowaniem 

niezbędnych środków ostrożności bez bezpośredniego kontaktu z klientami. Moxly wprowadziło 

również dodatkowe usługi dające klientom możliwość bezpiecznego korzystania ze swojego 

pojazdu. W trakcie realizacji dowolnej usługi mycia wprowadzono bezpłatną dezynfekcję 

certyfikowanymi środkami chemicznymi kabiny samochodowej. Aby zobaczyć, jak wygląda 

realizacja usługi, zapraszamy tutaj: www.moxly.me/video.
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Centrum Usług Motoryzacyjnych

Hasłowo oferowane usługi: 

stacja kontroli pojazdów (SKP): przeglądy rejestracyjne, okresowe badania techniczne 

pojazdów do 3,5 t; kontrola i ustawianie geometrii zawieszenia, serwis klimatyzacji, 

warsztat diagnostyczno-naprawczy, budowa i wynajem aut terenowych i sportowych

 

Data rozpoczęcia działalności: 

2011

ul. Vivaldiego 74/2

52-129 Wrocław

Serwis:

+48 509 969 491 

+48 733 038 889

Stacja obsługi pojazdów:

+48 782 008 555

+48 733 038 889

Obsługa flot – współpraca:

+48 509 969 491

Budowa aut:

+48 603 634 551
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Opis działalności: 

Centrum Usług Motoryzacyjnych powstało w 2011 r. po fuzji dwóch sąsiadujących ze sobą firm 

Serwis4x4 oraz M-Tech. Po dalszych inwestycjach w sprzęt oraz przeprowadzce w 2017 r. na aleję 

Armii Krajowej (teren Transbudu przy Tarnogajskiej) w naszej  ofercie znalazły się:

• wszystkie usługi Stacji Kontroli Pojazdów do 3,5 t,

• kontrola i ustawianie geometrii,

• pełen serwis klimatyzacji zarówno z użyciem czynnika R134A, jak i nowego R1234YF, 

ozonowanie,

• diagnostyka i naprawy mechaniczne,

• budowa i wynajem aut ze specjalizacją w samochodach terenowych i sportowych.

Czas oczekiwania uprzyjemni kawa lub woda konsumowana przy partyjce bilarda.

Świadectwem wysokiej jakości usług jest fakt, że jesteśmy autoryzowanym punktem obsługi takich 

marek jak:

• MOTO Flota,

• MOTO Integrator,

• DEKRA,

• kilku większych wrocławskich flot firmowych.

Zakres usług obsługi flotowej obejmuje:

• przeglądy okresowe pojazdów,

• diagnostykę samochodową,

• naprawy mechaniczne,

• pełny serwis klimatyzacji,

• mycie i sprzątanie pojazdów,

• serwis i przechowalnię ogumienia,

• sprzedaż opon i części zamiennych.
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Oferta dla EKOLI: 

• Od niedawna oferujemy klientom indywidualnym do każdej usługi przeglądu rejestracyjnego, 

geometrii zawieszenia lub serwisu klimatyzacji mycie ręczne auta z zewnątrz za minimalną 

cenę do 10 zł.

• Na hasło EKOLA pozbywamy się nawet tej niewielkiej opłaty: mycie samochodu osobowego 

z zewnątrz jest więc dla Was i każdego, kto poda hasło „EKOLA”, bezpłatne przy powyższych 

usługach!

• Aktualne, bardzo konkurencyjne cenniki dostępne są na naszej stronie: www.cum-wroclaw.pl

• Zeskanuj kod aparatem i przejdź na link qrco.de.
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Fleet Meetings

Hasłowo oferowane usługi: 

wydawanie biznesowego magazynu Fleet o tematyce samochodowej; projekt  

informacyjno–edukacyjnego Fleet Meeting (gromadzenie i  rozpowszechnianie wiedzy  

o  najlepszych praktykach zarządzania flotą samochodową)

 

Data rozpoczęcia działalności: 

2009

www.fleet.com.pl 

ul. Pretficza 40B/1B

53-407 Wrocław

krzysztof.turczak@fleet.com.pl

+48 608 362 932

71 339 79 03
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Opis działalności: 

Magazyn „FLEET” jako znaczący miesięcznik na rynku flotowym porusza tematy z zakresu 

motoryzacji, biznesu i managementu. Dzięki spotkaniom branżowym mamy dostęp do informacji 

zarówno od dostawców, jak i odbiorców usług oraz produktów flotowych. Bezpośrednio 

rozmawiamy z  ekspertami odpowiedzialnymi za samochody w dużych flotach, w firmach 

przemysłowych, jak i wynajmie czy leasingu. Jesteśmy organizatorem licznych szkoleń i konferencji 

z zakresu fleet managementu. Mamy na swoim koncie m.in. organizację tegorocznej XII edycji 

ogólnopolskich targów motoryzacyjnych i biznesowych Fleet Market, które corocznie gromadzą 

tysiące odwiedzających.

Docieramy w wersji drukowanej oraz online do szerokiego grona osób z firm z całej Polski  

(jest to łącznie ok. 100 tys. podmiotów). Wśród nich znajdują się osoby:

• koordynujące procesy związane z użytkowaniem aut w firmie, kreujące i realizujące politykę 

flotową, a także współpracujące lub planujące współpracę z dostawcami usług na rynku 

flotowym,

• kadra zarządzająca flotą samochodów służbowych w międzynarodowych i polskich firmach (od 

kilku do kilku tysięcy samochodów), osoby mające wpływ na politykę samochodową, zakupową 

 i finansową w firmach.

Jeżeli ktokolwiek w społeczności Ekola chciałby dotrzeć ze swoją reklamą bądź informacją  

do powyższej grupy, to proponujemy bezpłatną reklamę w wydawanym przez nas czasopiśmie  

i na stronie www.fleet.com.pl. Możemy też skontaktować zainteresowanych z dostawcami tego 

rynku, czyli np. dilerami samochodowymi, firmami finansującymi, ubezpieczycielami etc.
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Służymy też poradą ekspercką wszystkim zainteresowanym w zakresie wyboru samochodu  

do firmy lub do domu, poradą w zakresie formy finansowania samochodu, wymiany opon, napraw 

serwisowych itd.

Szczegółowe tematy, w których możemy służyć naszą wiedzą i doświadczeniem, to także:

• aplikacja mobilna, 

• aukcje samochodów używanych,

• salony sprzedaży samochodów używanych,

• technologie i systemy bezpieczeństwa,

• dealer flotowy,

• karta paliwowa,

• niezależne sieci serwisowe,

• oprogramowanie do zarzadzania flotą,

• program finansowy importera,

• program na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

• program serwisowy ASO,

• serwis ogumienia,

• short & mid-term rental,

• szkoły bezpiecznej jazdy,

• technologie wspierające zarządzanie,

• telematyka (GPS, monitoring),

• ubezpieczenia,

• wynajem długoterminowy (CFM).
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Business & Tax Attorneys Dobiejewski, 
Patrzek, Sobczak, Karasiuk i Wspólnicy

Hasłowo oferowane usługi: 

kapitał ludzki HR, PIT, ZUS, reorganizacje, prawo spółek i prawo gospodarcze, VAT, CIT, 

ceny transferowe, ulgi i zwolnienia

Data rozpoczęcia działalności: 

2019

ul. Lubawska 17 

54-061 Wrocław

info@btattorneys.pl

+48 508 292 392
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Opis działalności: 

Jesteśmy grupą przyjaciół (doradców podatkowych i prawników) wyznającą te same wartości 

i mającą podobne podejście do życia i obowiązków zawodowych. Po niemal 15 latach pracy  

na stanowiskach kierowniczych w firmach tzw. wielkiej czwórki zdecydowaliśmy się założyć własną, 

niezależną firmę doradczą. Dzięki zdobytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wesprzeć zarówno 

klientów korporacyjnych, instytucjonalnych, jak i indywidualnych.

W swojej pracy za priorytet przyjmujemy bezkompromisowe podejście do jakości, zaufanie klienta 

jako najwyższą wartość w biznesie i szczerość we wzajemnych relacjach – przyjmujemy zlecenia 

odpowiadające zakresowi naszych kompetencji i przekazujemy klientowi obiektywną ocenę.

Pozostajemy elastyczni w kwestiach formy współpracy i warunków cenowych. Zawsze staramy 

się dopasować do uwarunkowań biznesowych z uwzględnieniem nakładu pracy niezbędnego dla 

rzetelnego wykonania zlecenia. W szczególności:

• świadczymy doradztwo bieżące,

• pracujemy projektowo,

• prowadzimy szkolenia,

• przygotowujemy opinie prawne i podatkowe,

• przeprowadzamy przeglądy prawne i podatkowe (w tym również badania typu due-diligence),

• opracowujemy wnioski o interpretacje przepisów.
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Kancelaria Notarialna Wojciech Czyniewski

www.kancelariarejenta.pl

Hasłowo oferowane usługi: 

umowy sprzedaży, sprawy spadkowe, darowizny, podziały majątku

Data rozpoczęcia działalności: 

2012

ul. Tęczowa 11/4

53-514 Wrocław

notariusz@kancelariarejenta.pl 

71 788 91 90

Opis działalności: 

Prowadzę kancelarię notarialną we Wrocławiu. Dzięki wieloletniej praktyce mam doświadczenie  

w obsłudze wszystkich spraw dokonywanych przed notariuszem, takich jak sprzedaż i kupno nieruchomości, 

darowizny, sprawy spadkowe, podział majątku, intercyzy, zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy.

47 KATALOG FIRM Prawo



Advice

Hasłowo oferowane usługi: 

RODO i ISO 9001

Data rozpoczęcia działalności: 

2019

ul. Kaszubska 8/8

50-215 Wrocław

l.lelito@inplus.group

+48 500 277 677
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Opis działalności: 

Firma świadczy kompleksową obsługę z zakresu ISO i RODO dla firm. Spółka powstała w dużej 

mierze w odpowiedzi na zmiany, jakie zaszły wraz z wejściem w życie ustawy RODO, która objęła 

swoim działaniem praktycznie wszystkie firmy przetwarzające dane osobowe, a obecnie robi  

to niemal każde przedsiębiorstwo posiadające bazę mailingową i zawierające umowę z prywatnymi 

odbiorcami czy po prostu zatrudniające pracowników. Advice pomaga wdrożyć politykę RODO 

poprzez budowę systemu ochrony danych osobowych.

Drugą gałęzią działalności firmy jest obsługa firm z zakresu wdrażania ISO 9001 i szkoleń w tym 

obszarze. W pierwszej kolejności przeprowadzany jest przegląd organizacji, co sprowadza się 

przede wszystkim do określenia stopnia zgodności działania firmy z wymaganiami normy ISO. 

Następnie ma miejsce dokumentowanie systemu – opracowanie procedur, instrukcji i formularzy.
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DMT Packaging 

Hasłowo oferowane usługi: 

urządzenia etykietujące, podające i pakujące

 

Data rozpoczęcia działalności: 

2000

www.dmtpackaging.pl

ul. Morelowskiego 24

52-429 Wrocław

wysowska@transitioncoaching.pl

+48 601 955 533
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Opis działalności: 

Od 2000 roku, współpracując z europejskimi producentami urządzeń z końca linii produkcyjnych, 

dostarczamy naszym Klientom sprawdzone urządzenia etykietujące, drukujące i pakujące. Oprócz 

sprzedaży w/w urządzeń lub całych linii produkcyjnych, świadczymy również usługi serwisowe 

gwarancyjne i pogwarancyjne oraz dostarczamy materiały eksploatacyjne.

Obecnie w naszej ofercie znajdziecie Państwo m.in.:

• urządzenia etykietujące – pracujące w rozmaitych technikach (od prostych liniowych  

aplikatorów etykiet po skomplikowane, wydajne karuzelowe maszyny etykietujące),

• urządzanie wspierające proces akcyzowania – banderolownice, podajniki kleju na akcyzy,

• urządzenia do obsługi procesu paletyzacji – począwszy od maszyn pozwalających na  układanie 

produktów na paletach poprzez te, które owiną je folią, a skończywszy na maszynach do druku 

i naklejania na nie etykiet,

• ręczne i automatyczne zaszywarki, dzięki którym możliwe staje się zamknięcie worków, w które 

pakowane są produkty sypkie.

W związku ze specyfiką oferowanych przez nas produktów naszymi klientami są firmy  

z praktycznie każdej branży – od małych rzemieślniczych firm oferujących m.in. kosmetyki przez 

browary, producentów mebli, producentów napojów po największe firmy z branży spożywczej.  

Jeśli potrzebują Państwo drukować etykiety, zaetykietować oferowane przez Was produkty, 

zautomatyzować proces podawania oraz pakowania, serdecznie zapraszamy 

do kontaktu.
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Małgorzata Wysowska 
Transition Coach X-Sell Project

Hasłowo oferowane usługi: 

coaching indywidualny oraz grupowy

Data rozpoczęcia działalności: 

2013

wysowskam@gmail.com

+48 601 955 533 
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Opis działalności: 

Jestem certyfikowanym coachem zmiany, trenerem biznesu oraz managerem z 25-letnim 

doświadczeniem zawodowym. Z wykształcenia magister ekonomii, absolwentka studiów 

podyplomowych z zakresu psychologii biznesu na Akademii L. Koźmińskiego oraz Small Business 

Administration School of West Brabant Business School. Coach poziomu PCC, certyfikacja 

CoachWiseTM Coaching Center w Warszawie, akredytowana przez ICF, absolwentka Train the 

Trainers Program of American Salesmasters Group, LLC, praktyk rozwoju mocnych stron w ujęciu 

Gallup’s Strengthsfinder, certyfikowany trener i facylitator DiSC®.

Pracuję indywidualnie oraz z grupami. W obrębie moich specjalizacji znajduje się:

• coaching świadomego przywództwa oraz coaching roli,

• coaching relacji – porozumienie w organizacji, profilaktyka antymobbingowa,

• transition coaching/ rozwój EQ,

• coaching kariery i aktywizacja zawodowa,

• coachingowy rozwój talentów w kierunku mocnych stron,

• coaching zespołów.
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Stowarzyszenie  
Mae Keage Kyokushin Team

Hasłowo oferowane usługi: 

karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych, treningi motoryczne, zajęcia relaksacyjno-wzmacniające 

metodą somayog

Data rozpoczęcia działalności: 

2019

http://www.active-team.com.pl/karate-kyokushin.html
http://www.active-team.com.pl/Joga%20Somayog.html

ul. Krzemieniecka 129 B/12 

54-611 Wrocław

ul. Grabiszyńska 281  

53-234 Wrocław

Mae Keage Kyokushin: 

+48 503 554 932 

yogaposasiedzku: 

+48  602 404 016 

karateteam@gmail.com 

yogaposasiedzku@gmail.com

57 KATALOG FIRM Sport



Opis działalności: 

W ramach klubu Mae Keage Kyoskushin prowadzone są treningi karate kyokushin, siłowo-

motoryczne oraz zajęcia relaksacyjno-wzmacniające metodą somayog (somajoga).  Zajęcia prowadzi 

doświadczona kadra – Sensei Maja Kijas, Sensei Arkadiusz Szir oraz certyfikowana  nauczycielka 

metody somayog  Teresa Ordzik. Zajęcia odbywają się w budynku FAT przy ulicy Grabiszyńskiej 281 

we Wrocławiu. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

Karate to nie tylko trening fizyczny, ale także sztuka i filozofia walki, ucząca przede wszystkim 

dyscypliny, koncentracji i powstrzymywania się od agresji. Karate Kyokushin przeznaczone jest dla 

osób w każdym wieku.  Przygodę z tą dyscypliną mogą już nawet zacząć przedszkolaki w wieku 4-5 

lat. Trening prowadzony jest w taki sposób, by dzieci się nie nudziły, a zarazem poprawiły swoją 

ogólną sprawność fizyczną. Treningi na grupach najmłodszych prowadzone są głównie w formie 

zabaw. 

Karate Kyokushin to też walka. Dla osób, które nie lubią mocnego kontaktu, jest też możliwość 

sprawdzenia się w konkurencji kata. Są to układy formalne technik prezentowane na zawodach.  

Zawodnicy klubu mają możliwość startu w zawodach już od najmłodszych lat. Uczestniczą  

w imprezach rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Klub może poszczycić się 

osiągnięciami na najważniejszych imprezach w Polsce, Europie i na świecie.

Zapraszamy do obserwowania nas w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/kyokushinteam/
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Somayog jest zwana jogą wiecznej młodości polegającą na prostych ćwiczeniach wymagających 

maksymalnej uwagi i szacunku dla ograniczeń ciała. Jest to praktyka łagodna i dostępna dla 

każdego, składa się z  serii pozycji oraz ćwiczeń fizycznych i mentalnych połączonych z oddechem.  

Systematyczna praktyka somayog powoduje odwrócenie zmian funkcjonalnych spowodowanych 

upływem lat oraz widocznie odmładza sylwetkę i poprawia kondycję psychiczną. 

Ćwiczenia wzmacniająco-rozciągające nadają ruchom młodzieńczą grację, kształtują zgrabną 

sylwetkę i uwalniają od bólu związanego z przebywaniem w długotrwałej pozycji siedzącej lub 

wywołanego przez ciężką pracą fizyczną.  Co ważne, uprawiający somayog ma możliwość obserwacji 

funkcjonowania własnego ciała i umysłu, dotychczasowych nawyków oraz ich wpływu na organizm. 

Na tej podstawie podejmowana zostaje świadoma praca nad sobą.  Somayog praktykowana jest  

w zakresie komfortowym, tak aby sprawiała przyjemność. 

Somayog łączy w sobie tradycyjne elementy jogi, jak również metody Alexandra,  Feldenkreisa.

Zapraszamy do obserwowania nas w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/Yoga-po-s%C4%85siedzku-1097174910483654/
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A+V

Hasłowo oferowane usługi: 

projektowanie i integrowanie systemów audiowizualnych dla edukacji, biznesu i hoteli

 

Data rozpoczęcia działalności: 

2013

www.aplusv.pl

ul. Sucha 2

50-086 Wrocław

jaroslaw.kolcun@aplusv.pl 

+48 664 173 174    

71 715 62 20   
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Opis działalności: 

Oferta dla EDUKACJI

W obszarze edukacji projektujemy i wdrażamy systemy audiowizualne dla szkół i kampusów 

uniwersyteckich. Zakres naszych projektów jest bardzo szeroki – od projektów adaptacji 

akustycznej przez kompleksowe wyposażenie audytoriów, sal wykładowych i sal seminaryjnych  

w systemy audio i wideo aż po ustroje akustyczne, systemy wideokonferencyjne, systemy rejestracji 

wykładów oraz systemy informacyjne typu Digital Signage.

Oferta dla BIZNESU

Kompleksowo projektujemy i wdrażamy infrastrukturę audiowizualną biur największych polskich  

i międzynarodowych korporacji. Wśród realizowanych przez nas usług wyposażenia multimedialnego 

sal spotkań, sal szkoleniowych, kantyn i przestrzeni typu town-hall znajduje się adaptacja 

akustyczna, nowoczesne systemy prezentacji dźwięku i obrazu, systemy wideokonferencyjne,  

a także systemy rezerwacji sal. Dla biur działających w trybie elastycznym z pracą zdalną oferujemy 

wdrożenia systemów rezerwacji biurek.

Uzupełnieniem naszej oferty dla biznesu są projekty wizerunkowe, na które składa się koncepcja, 

projekt oraz wykonanie przestrzeni typu showroom. Wyposażamy je w zaawansowane multimedia 

i systemy ekspozycyjne, w tym holografię, wideomaping oraz systemy interaktywne. 

Oferta dla HOTELI

Dla najbardziej prestiżowych hoteli w Polsce projektujemy i kompleksowo realizujemy systemy 

audiowizualne dla ich centrów konferencyjnych i kongresowych.  W zakres naszych projektów 

wchodzą: akustyka i izolacyjność akustyczna wnętrz, systemy audiowizualne, sterowania oraz 

systemy technologii sceny i oświetlenia scenicznego. Hotelowe recepcje, foyer i strefy komunikacyjne 

wyposażamy w systemy nagłośnienia oraz systemy informacyjne Digital Signage.
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Marcin Kurek Bocanegra Consultores 

Hasłowo oferowane usługi: 

tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego, doradztwo, nieruchomości

 

Data rozpoczęcia działalności: 

2005

ul. Agrestowa 59

53-006 Wrocław

info@bocanegra.pl

+48 606 692 754
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Opis działalności: 

Jestem profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, a także tłumaczem przysięgłym języka 

hiszpańskiego z ponad 20-letnim stażem. Specjalizuję się w tłumaczeniu dokumentów technicznych, 

finansowych, prawniczych. Uczestniczę we wszystkich czynnościach, przy których wymagana jest 

obecność tłumacza przysięgłego (notariusze, USC, sądy, policja), a także przy wszelkich rozmowach 

biznesowych, negocjacjach, wizytach, itp.

Chcę podkreślić, że jako jeden z niewielu tłumaczy przysięgłych w kraju posiadam równoległe 

uprawnienia w Polsce i w Hiszpanii – to bardzo ważne, ponieważ tamtejsze urzędy, banki, szkoły nie 

honorują zagranicznych pieczątek. Tłumaczenie podbite hiszpańską pieczątką na ogół nie wymaga 

poświadczenia apostille wydawanego przez MSZ w Warszawie. Skorzystanie z moich usług pozwala 

zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy.

Przez lata działalności obsługiwałem oficjalne wizyty polityków, dyplomatów, wysokich urzędników, 

a także niemal wszystkie hiszpańskie inwestycje we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Posiadam 

szerokie kontakty w Hiszpanii, dzięki czemu zajmuję się także doradztwem, wyszukiwaniem 

partnerów gospodarczych i atrakcyjnych nieruchomości. 

Jeśli posiadają Państwo nieruchomość w Hiszpanii albo myślą o jej zakupie czy wyjeździe  

do tego kraju na dłużej, w tym do pracy, do szkoły i na studia – niezbędna będzie pomoc tłumacza 

przysięgłego z uprawnieniami w Hiszpanii. Tłumaczę dyplomy, dokumenty bankowe, podatkowe, 

finansowe z zachowaniem całkowitej poufności. 

Wspierajmy się, zapraszam!

65 KATALOG FIRM  Tłumaczenia



Biuro Tłumaczeń 
Magdalena Pałęza

Hasłowo oferowane usługi: 

tłumaczenia zwykłe i przysięgłe

Data rozpoczęcia działalności: 

2005

Przejazdowa 6/11A 

51-167 Wrocław

magdalenapaleza@gmail.com

+48 793 111 931

Opis działalności: 

Od 15 lat prowadzę działalność związaną z tłumaczeniami (język angielski). Od 2005 r. jestem też tłumaczem 

przysięgłym języka angielskiego. Wykonuję tłumaczenia z zakresu finansów i rachunkowości (bilanse, 

rachunki wyników, raporty itp.), tłumaczenia prawne (wszelkiego rodzaju umowy, statuty, regulaminy, akty 

notarialne), certyfikaty, świadectwa, dyplomy i wiele innych.
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Feelactive

Hasłowo oferowane usługi: 

wyjazdy i wyprawy nurkowe 

Data rozpoczęcia działalności: 

2010

ul. Świdnicka 8b/6 

50-67 Wrocław

info@feelactive.pl

Bartosz Sykus:  

+48 513 065 630  

Agnieszka Sykus:  

+48 512 224 836

Opis działalności: 

Jesteśmy biurem podróży Feelactive zajmującym się organizacją wyjazdów nurkowych pod okiem 

profesjonalnych instruktorów PADI. Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie znaleźć można 

kalendarz autorskich wypraw w najciekawsze miejsca nurkowe na świecie. Naszą działalność 

prowadzimy już od ponad 10 lat. Zapraszamy rodziców i dzieci na kurs nurkowania na basenie, 

który następnie możemy zakończyć na tzw. wodach otwartych podczas jednej z naszych wypraw. 

 

Zapraszamy do obserwowania nas w mediach społecznościowych:

www.youtube.com/user/bsykus  I  www.facebook.com/nurfeelactive
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Funk Services

Hasłowo oferowane usługi: 

ubezpieczenia dla klienta indywidulanego (m.in. na życie i NNW dla dorosłych i dzieci, 

zdrowotne, podróżne, komunikacyjny) i dla firm (m.in. mienia i OC działalności, 

komunikacyjne, cargo)

 

Data rozpoczęcia działalności: 

2015

pl. Powstańców Śląskich 

16-18 lok. nr 7

53-314 Wrocław

agencja@funk.pl

+48 607 470 120

22 518 86 25
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Opis działalności: 

Jesteśmy multiagencją ubezpieczeniową oferującą produkty wszystkich renomowanych 

towarzystw ubezpieczeniowych. Wywodzimy się z grupy FUNK z ponad 135-letnim doświadczeniem  

w skali globalnej. Korzystanie z doświadczeń pełnej sukcesów historii grupy Funk pozwala nam 

być dziś silnym partnerem rynkowym mającym większe możliwości niż standardowa agencja 

ubezpieczeniowa.

Fundamentem naszej multiagencji są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie ubezpieczeń, 

posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem państwowym, oraz 

wieloletnie doświadczenie w obsłudze klienta indywidualnego i podmiotów gospodarczych. 

Priorytetem dla naszych pracowników jest zapewnienie klientom najwyższego poziomu świadczonej 

obsługi doradztwa ubezpieczeniowego oraz budowa długotrwałych relacji opartych na zaufaniu, 

odpowiedzialności i profesjonalizmie.

Specjalizujemy się w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, życiowych  

i zdrowotnych. Dzięki naszym doświadczeniom możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie 

poprzez prowadzenie negocjacji z poszczególnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi i zdobywanie 

ofert niedostępnych u innych pośredników.

Gwarantujemy  innowacyjne rozwiązania ubezpieczeniowe, profesjonalizm, wiedzę i doświadczenie 

naszych pracowników oraz pełne zaangażowanie.
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BERGSPORT Izabella Michnowska

Hasłowo oferowane usługi: 

ubezpieczenia

Data rozpoczęcia działalności: 

1997

ul. Wyścigowa 48

53-012 Wrocław

izabella.michnowska@gmail.com

+48 505 183 002

www.bezpieczny.pl

Opis działalności: 

Zajmujemy się doradztwem ubezpieczeniowym. Oferujemy ubezpieczenia majątku, życia, IKE i IKZE, 

podróży, rowerów na wypadek kradzieży czy NNW. Można również u nas ubezpieczyć dzieci, szkoły, 

nauczycieli i studentów w Generali.  Współpracujemy z portalem www.bezpieczny.pl, gdzie każdy może 

sam ubezpieczyć się online. Z naszym kodem agenta, 27345, otrzymają Państwo 10% rabatu.
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beata@vivino.pl

+48 661 990 166

VIVINO Studio

Hasłowo oferowane usługi: 

projektowanie wnętrz domów, apartamentów i mieszkań

 

Data rozpoczęcia działalności: 

2011
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Opis działalności: 

Z entuzjazmem projektujemy wnętrza domów, apartamentów i mieszkań. Naszą ideą jest 

tworzenie wnętrz nie tylko do podziwiania na zdjęciach, ale przede wszystkim do chętnego  

w nich przebywania. Dbamy, aby dom lub mieszkanie było nie tylko piękne, lecz przede wszystkim 

przyjazne i idealne do codziennego funkcjonowania. To znacznie więcej niż odpowiednio dobrana 

sofa. 

Aranżując mieszkanie lub dom, staramy się poznać Klienta, jego upodobania, tak aby projektowane 

wnętrze korespondowało z jego usposobieniem. Projektując, czujemy się odpowiedzialni  

za atmosferę tworzoną przez przestrzeń, która będzie otaczać mieszkańców.

Nigdy nie zapominamy o funkcjonalności i ergonomii danego miejsca – dbamy o jak najbardziej 

praktyczne rozwiązania projektowanego wnętrza, wykonanie oraz o jak najwyższą jakość 

wykorzystywanych materiałów. Posiadamy bogate doświadczenie w kompleksowym projektowaniu 

i wykończeniu apartamentów przeznaczonych pod wynajem.
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Mebloscenka

Hasłowo oferowane usługi: 

meble industrialne, loftowe i vintage, meble drewniane, ekologiczne, hand-made,

personalizowane produkty, polskie projekty

 

Data rozpoczęcia działalności: 

2015

www.mebloscenka.pl

ul. Sudecka 96 lok. 79

53-129 Wrocław

sklep@mebloscenka.pl

+48 511 665 574
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Opis działalności: 

Mebloscenka to wyjątkowy sklep internetowy połączony z wirtualną galerią designu polskich 

projektantów. Prezentujemy w nim najlepsze i najbardziej oryginalne meble, lampy i dodatki. 

Śledzimy na bieżąco nowości oraz trendy w polskim designie, wyszukujemy najlepsze projekty – 

również od kreatywnych, debiutujących twórców. Polski design to nie tylko ikony z czasów PRL-u, 

ale przede wszystkim aktualne projekty: oryginalne krzesła, przepiękne stoły, wygodne fotele  

i pufy oraz designerskie komody i regały. To także zupełnie nowe spojrzenie na lampy i niezwykle 

pomysłowe meble dla dzieci. 

Wybrane przez nas produkty są wyjątkowe i oryginalne, wyróżniają się niebanalnym wyglądem, 

funkcjonalnością, wysoką jakością, doborem naturalnych materiałów i starannością wykonania. 

Urządzając swój dom, postaw z nami na polski design!
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Red Cube Design

Hasłowo oferowane usługi: 

pracownia projektowania wnętrz

 

Data rozpoczęcia działalności: 

2011

ul. Motylkowa 60

52-209 Wrocław 

info@redcube.pl

+48 505 910 639
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Opis działalności: 

Projektowanie własnego domu jest jak spełnianie najpiękniejszego marzenia. To moment,  

w którym na nowo odkrywamy samych siebie – własne potrzeby, aspiracje, upodobania. Jednak 

marzeniom warto nadawać realny kształt. Aranżacje wnętrz muszą być funkcjonalne, stanowić 

oryginalną kompozycję stylów, tworzyć komfort dnia codziennego. 

Moją pracę zaczynam od rozmowy. Słucham, obserwuję i poznaję. Łączę marzenia z własnym 

doświadczeniem i nowoczesną estetyką. Do każdej przestrzeni poszukuję indywidualnego klucza. 

Otwieram się na wyzwania. Inspiruje mnie zarówno Wrocław, jak i najodleglejsze zakątki świata. 

Śledzę trendy, odkurzam klasykę, dbam o ponadczasowe detale. Moim najważniejszym zadaniem 

jest wypełnianie przestrzeni harmonią i osobowościami przyszłych mieszkańców. 
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Projekt powstał dzięki współpracy: 

Fundacja Oświatowa EKOLA

ul. Tadeusza Zielińskiego 56
53-534 Wrocław
tel. 71 361 43 70
kom. +48 785 850 868;
e-mail: fundacja@ekola.edu.pl

In Plus Group

ul. Kaszubska 8/8
50-215 Wrocław
kom. +48 500 277 677
e-mail: l.lelito@inplus.group


