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      Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej 

 
 
Zdajemy sobie sprawę, jak ciężka jest dziś sytuacja polskiej przedsiębiorczości. Mamy do czynienia z 

największym kryzysem gospodarczym. Skala problemu jest niebywała, sytuacja polskich 

przedsiębiorców z dnia na dzień staje się katastrofalna.  Stan obecny to swoista chwila próby dla każdej 

organizacji.  

Nadchodzi dla Polski, ale też dla całego świata bardzo trudny czas, a naprawa szkód jakie wyrządził 

wirus, będzie trwała lata. 
 

Jednak już teraz okazujemy solidarność z polskimi przedsiębiorcami wybierając rodzime marki. Niech to 

będzie wkład społeczeństwa w odbudowanie silnej polskiej gospodarki. 

Dlatego też wychodzimy z propozycją wspierania się w tym trudnym czasie. W jej ramach proponujemy 

promocję ofert zrzeszonych w Izbach przedsiębiorców pod hasłem #zostanwpolsce. 

Dziś, podczas epidemii, w trosce o siebie i najbliższych, wszyscy w miarę możliwości staramy się zostać w 

domu. Jutro, kiedy epidemia minie, w trosce o naszą gospodarkę, zostańmy w Polsce korzystając z 

usług polskich przedsiębiorców! 

 

Program #zostanwpolsce to akcja, mająca na celu wsparcie krajowych firm z sektorów, które bieżąca 

sytuacja dotyka najboleśniej. Zachęcamy Polaków do wybierania produktów polskich producentów 

oraz korzystania z usług firm rodzinnych,  planowania wypoczynku w kraju.  

Dzięki własnym serwisom informacyjnym newsy o akcji otrzymają media w Polsce -  ok 70 000 e-maili, 

przedsiębiorcy krajowi - ok 500 000 e-maili, przedsiębiorcy z Europy Centralnej i Wschodniej - ok 300 000 

e-maili.  
 

Zapraszamy Państwa Izbę do współorganizacji tego przedsięwzięcia wierzymy, że zwiększy się zasięg 

odbiorców tej inicjatywy.  
 

Działania wspiera Stowarzyszenie Polskich Mediów, które zrzeszając blisko 1000 przedstawicieli mediów, 

aktywnie włącza się w promocję polskich marek.  
 

Liczę na przyjęcie propozycji współorganizacji tej akcji, do propagowania hasła, udostępniania grafiki 

na swoich stronach i wśród partnerów. Bądźmy solidarni z przedsiębiorcami.  

Na potrzeby projektu tworzymy i oddajemy nieodpłatnie do dyspozycji stronę 

www.zostanwpolsce.com, zgłoszenia ofert przyjmujemy za pośrednictwem formularza:  

http://zostanwpolsce.szef.co/formularze/zgloszenie   

Razem możemy więcej. Tylko solidarność i wzajemne wsparcie pozwolą nam przetrwać ten zły czas tak, 

by później podnieść się mocniejszymi. Wierzymy, że pomocna dłoń podana DZIŚ, przyczyni się do 

zminimalizowania negatywnych skutków kryzysu i uczyni polskie firmy silniejsze JUTRO.  
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