
Zaproszenie do programu

Polski 
Czempion

Cele Programu:Wypracowanie i przekazywanie 
dobrych praktyk biznesowych 
w polskiej gospodarce pomiędzy 
przedsiębiorstwami, które 
inwestują za granicą lub eksportują

Pomoc w identyfikacji barier 
ekspansji oraz wsparcie 
w inwestycjach za granicą

Wzmocnienie wizerunku firmy 
dla osiągnięcia większych międzynarodowych 
sukcesów

Wsparcie ze strony władz publicznych 
w inwestycjach zagranicznych 
dokonywanych przez polskie podmioty

Budowanie wizerunku polskich 
firm jako europejskich 
i dynamicznych liderów

Organizatorzy i partnerzy Programu:

Inicjator:
ARAW - Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

Partner strategiczny Programu:
PAIiIZ - Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Koordynator programu w skali ogólnopolskiej: 
PwC

Partnerzy programu:
• Miasta, regiony
• Organizacje przedsiębiorców
• Lokalne środowiska naukowe i instytucje

Ideą programu jest wypromowanie polskich firm, które dzięki otrzymanemu wsparciu 
w ekspansji osiągną zasięg międzynarodowy i pozostaną związane z macierzystym 
miastem i regionem.



Potencjalne korzyści Podejmowane działania

• Kompleksowe podejście do wyzwań, na jakie 
napotykają Państwo na rynkach zagranicznych

• Dostęp do wiedzy o praktycznych aspektach 
działalności na rynkach zagranicznych

• Organizacja platformy wymiany doświadczeń między 
polskimi firmami aktywnymi na rynkach 
zagranicznych

• Akcje promocyjne i informacyjne

• Wsparcie w wykształceniu i rekrutacji kadr

• Konsultacje z instytucjami edukacyjnymi 
i szkoleniowymi

• Informacje o dostępnym wsparciu publicznym: 
WPHI, COIE

• Lepsze dotarcie do jednostek państwowych m.in. 
odbyły się spotkania z premierem Pawlakiem 
i premierem Piechocińskim

• Dedykowane działania PAIiIZ

• Organizacja regularnych warsztatów poświęconych 
tematyce ekspansji zagranicznej w Państwa regionie

• Organizacja ogólnopolskich spotkań dla firm 
biorących udział w programie, poświęconych 
konkretnym rynkom zagranicznym

• Organizacja konkursu Polska Firma
– Międzynarodowy Czempion

Konkurs Polska Firma – Międzynarodowy Czempion

• Konkurs pod patronatem Programu Polski 
Czempion

• Dwie nagrody główne: kategoria Eksporter oraz 
kategoria Inwestor

• Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej 
gali w grudniu 2016

• Co roku w gali uczestniczą przedstawiciele biznesu, 
resortów oraz ambasad

Dlaczego 
warto?

Skontaktuj się z nami!

Ewelina Grzelak, Koordynator Programu Polski Czempion
Mob.: +48 502 184 491
E-mail: ewelina.grzelak@pl.pwc.com
http://www.pwc.pl/pl/firmy-prywatne/program-polski-czempion.html

„Polski biznes coraz odważniej radzi sobie na 
światowych rynkach (...) Sztuka polega na 
wyprzedzeniu trendów. Dotychczas to Polska była 
rynkiem, gdzie inwestowali ci, którzy nie bali się 
ryzyka. Z drugiej strony – ci, którzy zdecydowali się je 
podjąć, zarabiali w sposób nieprzeciętny. Dziś sytuacja 
się zmieniła i my sami również możemy szukać takich 
rynków i inwestycji .”

Prof. Witold Orłowski

Główny Ekonomista PwC

http://www.pwc.pl/pl/firmy-prywatne/program-polski-czempion.html

