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Chcesz być na bieżąco z naszymi działaniami?

 Zapisz się na newsletter na 
   www.lcb.leszno.pl
   

 Znajdź nas Facebooku
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     WSPIERAMY 

    PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I  INNOWACYJNOŚĆ

    NA RÓŻNYCH ETAPACH ROZWOJU.

    ORGANIZUJEMY

    KLUCZOWE WYDARZENIA GOSPODARCZE

    W REGIONIE:

    Festiwal Przedsiębiorczości i Innowacyjności 
    Urodziny Inkubatora 
    debaty gospodarcze 
    Konkurs „Pomysł na biznes” 
    www.incamp.pl 
    Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 
    warsztaty i półkolonie dla dzieci i młodzieży 

    NASZE WARTOŚCI:

    jesteśmy uczciwi
    szanujemy siebie i innych
    doskonalimy się
    szukamy nowych, lepszych rozwiązań
    osiągamy sukces finansowy 
    i wspieramy sukces finansowy 
    naszych klientów i partnerów
    dbamy o środowisko naturalne



W INKUBATORZE  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WSPIERAMY CIĘ NA DRODZE DO SUKCESU
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   ZAKŁADASZ FIRMĘ

   ROZWIJASZ FIRMĘ

   CHCESZ WSPÓŁPRACOWAĆ W KLASTRZE

KOORDYNUJEMY DZIAŁANIA:
     Klastra spożywczego Leszczyńskie Smaki
     Klastra Informatycznego

WSPÓŁPRACUJEMY Z:
     Leszczyńskim Klastrem Budowlanym 
     Klastrem Poligraficzno – Reklamowym

Kontakt: klaster@leszczynskiesmaki.pl
     tel. 65 32 22 105

KONTAKT: Finanse: biuro@lcb.leszno.pl, tel. 65 32 22 103
     Pozostałe usługi: lcb@lcb.leszno.pl, tel. 65 32 22 101, 104 

  powiemy jak założyć własną firmę

  pomożemy opracować biznesplan 

  wynajmiemy Ci powierzchnię biurową i produkcyjno

–   magazynową na preferencyjnych warunkach 

  umożliwimy otwarcie wirtualnego  biura 

  doradzimy jak sfinansować 

    działalność gospodarczą 

  udostępnimy środki 

    z Funduszu Pożyczkowego LCB 

  zaproponujemy wartościowe 

    i profesjonalne szkolenia

  umożliwimy dostęp do platformy e-learningowej 

  znajdziemy dla Ciebie finansowanie 

    ze środków unijnych i przygotujemy 

    kompletną dokumentację  

  udostępnimy środki z naszego 

    Funduszu Pożyczkowego 

  doradzimy jak rozliczać podatki 

  zaproponujemy nowoczesne rozwiązania 

    marketingowe i  zarządcze 

  doradzimy w kwestiach prawnych,

    w tym ochrona własności intelektualnej 

  pomożemy wprowadzić innowacje

  podpowiemy jak dbać o środowisko

  umożliwimy otwarcie wirtualnego  biura 

  dopasujemy szkolenia do potrzeb Twojej Fimy, 

    również z wykorzystaniem e-learningu

  udostępnimy nasze centrum konferencyjne 

  pomożemy Ci stworzyć sieć powiązań

  w istniejących klastrach proponujemy: 

    wspólne działania promocyjne: 

    prezentacje targowe, 

    imprezy promocyjne, kampanie 

    promocyjne, strony www itp. 

    usługi doradcze 

    badania, ekspertyzy

    wprowadzanie innowacji

    wsparcie naukowe przy wprowadzaniu 

    nowych produktów i usług 

    misje i wizyty studyjne 

    internacjonalizacja  


