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Konsultacje potrzebne, 
ustawa prezydencka nie

- Tak długo jak ojcowie reformy 
będą mogli wpływać na 
kształtowanie prawa w Polsce, 
będą pojawiały się projekty z 
argumentacją, że trzeba jeszcze 
coś dokończyć - mówi Ryszard 
Brejza prezydent Inowrocławia. 
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Miasto wyróżniono za aktywne działania na rzecz przyciągania inwestorów 
zagranicznych z tej branży, a także współpracę z inwestorami już obecnymi na polskim 
rynku.

Podczas VI Forum Outsourcingu i II Konferencji Związku Liderów Sektora Usług 
Biznesowych (ABSL) – „Polska na globalnej mapie nowoczesnych usług biznesowych”, 
miasto zostało nagrodzone w kategorii Excellent Partner.

– Sekor nowoczesnych usług biznesowych, to właśnie ta branża, w której Łódź chce się 
rozwijać. Dlatego właśnie staramy się zmienić nasz wizerunek, inaczej się promować. 
Nie jesteśmy już miastem fabryk i przemysłu, lecz znaczącym ośrodkiem akademickim i 
miastem, w którym dobrze rozwijają się usługi. Branża BPO jest dla nas szczególnie 
ważna, dlatego wspieramy firmy, które już w Łodzi się ulokowały i wciąż staramy się 
znajdować nowe, by namówić je do poznania naszej oferty. Ta nagroda to dowód na to, 
że nasza praca została zauważona i doceniona i że Łódź podążą w dobrym kierunku – 
mówi wiceprezydent Marek Cieślak.

ABSL Excellence Awards to pierwsze nagrody polskiego sektora nowoczesnych usług 
biznesowych. Celem Programu ABSL Excellence Awards jest nagrodzenie tych jednostek 
– partnerów i liderów, które w 2010 roku w szczególnym stopniu przyczyniły się do 
rozwoju sektora w Polsce.
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Samorządowe finanse na 
razie trzymają się dobrze 

 
O ESK zdecyduje albo aspekt 
promocyjny albo rozwojowy 
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Łódź stawia na nowoczesne usługi 
Łódź otrzymała nagrodę za intensywną 
promocję sektora nowoczesnych usług 
biznesowych. 
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Ambasador Chin z wizytą na Śląsku (21-06-2011, 20:15)

Opolskie Perły już wyłowione (21-06-2011, 20:05)

"S" walczy o wyższą płacę minimalną (21-06-2011, 19:49)

Prezydent Lublina o decyzji ws. ESK 2016 (21-06-2011, 18:55)

Poznań miastem wiarygodnym finansowo (21-06-2011, 18:28)
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33,5 mln zł dla mikro i małych firm

Czy rząd słusznie obciąża 
samorządy odpowiedzialnością 
za rosnące zadłużenie państwa? 

De Gucht: Rosyjskie embargo na warzywa 
utrudnia wejście Rosji do WTO
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Rosja wstrzymuje dostawy energii elektrycznej na 
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Projekty PPP za 3 mld zł - 
będzie więcej?

Dzięki ogłoszeniu przetargu na 
budowę spalarni w Poznaniu 
wartość projektów PPP w 
Polsce przekroczyła barierę 3 
mld zł. 
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Ambasador Chin z wizytą na Śląsku TECHNIK

Spore podwyżki w Krakowie Graniwid Sikorski

Spór o kamienicę w Legnicy rozwiązany? 
Wykwaterowany

"S" walczy o wyższą płacę minimalną Aktywny 
działacz

Koszalin chce powiększyć strefę ekonomiczną 
KOszaliniANIN

Kujawsko-pomorskie powidła osłodzą polską 
prezydencję konfiturnik

Kolejne zmiany w mysłowickim magistracie 
Kalejdoskopowiec

Samorząd dofinansował zakup samolotu Retsa

przejdź na forum »

19-21 września, Warszawa, Konferencja Security 
Research Conference 2011

20 czerwca 2011 r., Warszawa, Konferencja 
Rewolucja w Gospodarce Odpadami”
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