
 

Serdecznie zapraszamy do lektury sierpniowego biuletynu – jak zwykle przedstawiamy 

wybór najciekawszych informacji i wydarzeń istotnych dla naszej branży. Mimo wakacji, 

cały czas trwają przygotowania do XIII FORUM IPBBS – oprócz tego, polecamy inne ważne 

biznesowe wydarzenie  - VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

 

AKTUALNOŚCI BRANŻOWE 
 

 KONIEC DEKLARACJI VAT? 

Ministerstwo Finansów planuje likwidację VAT-

owskich deklaracji. Fiskusowi mają wystarczyć 

uzyskiwane od przedsiębiorców informacje z tzw. 

Jednolitego Pliku Kontrolnego, czyli elektronicznej 

czytaj więcej… formy ewidencji VAT. - 

 

ŁATWIEJ O KREDYT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Bank Gospodarstwa Krajowego podwoi do 2 mld zł 

wartość gwarancji, które umożliwią małym i średnim 

czytaj więcej… firmom zaciągnięcie kredytów. - 

 

 

SKUTECZNA REKRUTACJA – NOWE ZASADY 

Trendy na polskim rynku pracy: na popularnym 

serwisie OLX Praca codziennie pojawia się średnio 

czytaj więcej… cztery tysiące nowych ogłoszeń – 

 

http://www.rp.pl/VAT/307319896-Koniec-deklaracji-VAT-fiskusowi-wystarcza-informacje-z-JPK.html
http://www.rp.pl/Banki/308109838-Przedsiebiorcy-latwiej-siegna-po-pozyczki.html
http://www.rp.pl/Poszukiwanie-pracy/306229857-Skuteczna-rekrutacja--nowe-zasady-gry.html


AKTUALNOŚCI E-COMMERCE  
 

CASE STUDY: WYNIKI AMAZON BUSINESS 

Magazyn OPI publikuje raport i analizy dotyczące 

Amazon Business, czyli oddziału internetowego 

giganta zajmującego się m.in. dostawami produktów 

czytaj więcej… biurowych dla sektora B2B. – 

 

 

 

EMPIK URUCHOMIŁ NOWĄ PLATFORMĘ 

Po udanym wprowadzeniu nowego formatu sklepu 

stacjonarnego (Future Store) i przebudowie sklepu 

internetowego, Empik uruchomił marketplace – nową 

czytaj więcej… jakość w polskim biznesie. – 

 

 

BADANIA I TRENDY: ŹRÓDŁA RUCHU                

W SKLEPACH INTERNETOWYCH 
 

Za większość ruchu w e-sklepach odpowiadają wejścia 

z wyszukiwarki, ale dużą rolę odgrywają też wejścia 

bezpośrednie i social media. Najlepszą konwersję dają 

czytaj więcej… kampanie display i emailowe… – 

 

 

TESCO: E-ZAKUPY TEGO SAMEGO DNIA 

Jeszcze nie w Polsce, na razie tylko w Wielkiej Brytanii 

– do końca sierpnia 2017 roku. Tym samym stanie się 

pierwszą siecią FMCG na Wyspach oferującą usługę 

czytaj więcej… szybkich dostaw na taką skalę. – 

 

 

https://www.opi.net/issues/2017/julyaugust-2017/top-picks-julyaugust-2017/research-amazon-business-survey-results-out/
https://retailnet.pl/2017/08/01/117181-empik-uruchomil-nowa-platforme-sprzedazowa/
https://retailnet.pl/2017/08/10/117286-zrodla-ruchu-w-sklepach-internetowych/
https://retailnet.pl/2017/07/25/117088-tesco-dostarczy-e-zakupy-tego-samego-dnia-w-calym-kraju/


IPBBS POLECA 

 

Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również 

główny temat Kongresu. O możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed 

przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby w Państwie, osobistości ze świata 

nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw.  

Sześć ubiegłych edycji Kongresu zgromadziło liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, 

polityki i środowisk gospodarczych, którzy dyskutowali o szansach i barierach stojących przed mikro, 

małymi i średnimi przedsiębiorstwami. 

– Wypełniliśmy niszę, która istniała w Europie. Udowadniamy, że refleksja nad tą problematyką jest 

potrzebna zarówno w tym kraju, jak i w całej Europie. W Polsce jest 1,7 mln działających firm, w tym 

3800 dużych przedsiębiorstw. Skala problemów: zautonomizowania, zorganizowania się oraz 

reprezentowania ich stanowisk przed administracją publiczną i samorządową, Rządem i Parlamentem 

– to główne wyzwania i zadania jakie stoją przed Kongresem – mówi Tadeusz Donocik, Prezes 

Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Przewodniczący Rady Programowej Kongresu.  

 

Udział w kongresie jest BEZPŁATNY – więcej informacji na stronie WWW Kongresu. 

 

 

http://ekmsp.eu/pl/strona-glowna/


KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA WE WSPÓŁPRACY Z WYDZIAŁEM PROMOCJI 

HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RP W JOHANNESBURGU ORGANIZUJE  

MISJĘ GOSPODARCZĄ DO NAMIBII W DNIACH 3-10 PAŹDZIERNIKA 2017 R. 

 

Program Misji przewiduje zorganizowanie spotkań biznesowych w największych ośrodkach 

przemysłowo-handlowych Namibii, Windhoek i Walwis Bay, jak również rozmów 

handlowych  podczas Windhoek Industrial and Agricultural Show, międzynarodowych 

targów wielobranżowych, gromadzących najważniejsze przedsiębiorstwa namibijskie, jak 

również z regionu Afryki Południowej tzw. South African Development Community. 

KONTAKT: KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA - Biuro Współpracy z Zagranicą 

Agnieszka Salamończyk - tel: 22 6309773, 516 178476, asalamonczyk@kig.pl 

Elżbieta Wojtas – tel 22 6309752, ewojtas@kig.pl 

 

IX EDYCJA KONKURSU INNOWATOR MAZOWSZA 

Konkurs ma ambicje promować nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce oraz kulturę 

kreatywności i ducha przedsiębiorczości na Mazowszu. Skierowany jest do dwóch grup: 

mazowieckich przedsiębiorców oferujących najbardziej innowacyjne produkty lub usługi  

oraz stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe.  

 

Adresowany jest także do młodych, twórczo myślących, kreatywnych naukowców, których 

prace doktorskie zawierają innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania                 

w praktyce gospodarczej. Więcej informacji na stronie WWW konkursu. 

mailto:asalamonczyk@kig.pl
mailto:ewojtas@kig.pl
https://innowacyjni.mazovia.pl/ruszyla-ix-edycja-konkursu-innowator-mazowsza.html


BRANŻOWE WYDARZENIE ROKU 

 

 

 



KALENDARZ WYDARZEŃ 

 
Okres wakacyjny tradycyjnie nie obfituje w imprezy targowe i szkoleniowe, 

dlatego życzymy udanego wypoczynku i dużo słońca – nie tylko latem!  

 

 

 
 

Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej 

ul. Działdowska 11 lok 4, 01-148 Warszawa 

www.ipbbs.org.pl 

file:///E:/Moje%20dokumenty/_projekty/IPBBS/Biuletyn%204.2017/www.ipbbs.org.pl

