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Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe 
jest koordynatorem i liderem innowacyjnego powią-
zania gospodarczego – Klastra Instytucji Otoczenia 
Biznesu (KIOB). To wyjątkowa struktura, kondensująca 
nowoczesne usługi biznesowe i stanowiąca platformę 
współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki i admi-
nistracją publiczną. 

KIOB pobudza przedsiębiorczość, inicjuje nowe 
projekty, gospodarcze misje zagraniczne, branżo-
we konferencje. Istotą aktywności organizacji jest 
ułatwianie przedsiębiorcom wspólnego działania. 
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu skupia instytu-
cje świadczące usługi w szeroko pojętym obszarze 
usług doradczych, szkoleniowych, marketingowych, 
procesów biznesowych, a także uczelnie wyższe. W 
konsekwencji KIOB sprzyja tworzeniu nowoczesnej 
gospodarki wiedzy. Przedstawiamy Państwu potencjał 
i zintegrowaną ofertę firm należących do KIOB.   

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu należy do elitarne-
go grona tzw. klastrów wiedzy, czyli opierających się 
na współpracy świata nauki i biznesu, której celem jest 
kreowanie i rozwijanie nowych form biznesu. 

Kontakt:
Koordynator 
Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu
Polskie Stowarzyszenie Doradcze
i Konsultingowe

ul. Rynek Kościuszki 2
19-091 Białystok
Tel./Fax +48 85 652 61 07
www.biznesklaster.pl
biuro@biznesklaster.pl

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu  
– atuty i korzyści

• Wymiana wiedzy i doświadczeń – częste spotkania 
i dyskusje umożliwiają wzajemną naukę, motywują 
do rozwoju

• Efekt synergii – kompetencje poszczególnych 
organizacji tworzących powiązanie wzajemnie się 
uzupełniają, tworząc nową jakość. 

• Kompleksowość oferty – jako konglomerat firm z 
wielu branż (reklama, konsulting, finanse, poligrafia, 
IT, usługi prawnicze, etc.) jesteśmy w stanie zaofe-
rować kompleksową ofertę.

• Zaplecze naukowe – obecność w Klastrze uczelni 
wyższych daje dostęp do najnowszej wiedzy z 
różnych dzień, np. prawa, ekonomii, zarządzania. 

• Nowe kontakty biznesowe. 

Klastra Instytucji 
Otoczenia
Biznesu 

Zintegrowana
oferta 



•	 pozyskiwanie	zewnętrznych	funduszy	unijnych
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Podejmujemy działania stymulujące rozwój inicjatyw klastrowych w regionie 
Polski Wschodniej. Naszym celem jest inkubowanie nowych inicjatyw klastrowych, 
wspieranie ich rozwoju, doradztwo w zakresie koordynacji działań i pozyskiwania 
finansów, identyfikacja potrzeb firm klastrowych, opracowanie strategii rozwoju, 
pomoc i nadzór nad rzeczową realizacją oraz rozliczeniem projektu.

Centrum	Obsługi	
i	Rozwoju	Klastrów

Oferta Klastra

•	 wspieranie	działań	eksportowych

•	 budowanie	trwałych	relacji	między	przedsiębiorcami,	
administracją	publiczną	i	sektorem	nauki

•	 promocja	idei	klasteringu

•	 dyfuzja	innowacyji

•	 wykorzystywanie	efektu	
synergii	i	skali

•	 realizowanie	wspólnych	
projektów	biznesowych,	
badawczych	i	edukacyjnych

•	 budowanie	stałej	platformy	kooperacji	
między	sektorem	nauki	i	biznesu



•	 Monitoring dostępnych funduszy europejskich i krajowych 

•	 Przygotowanie analizy możliwości dofinansowania inwestycji ze środków unijnych i krajowych 

•	 Doradztwo przy doborze odpowiedniego programu finansującego 

•	 Opracowanie wniosku o udzielenie dotacji pozwalającego na pozyskanie dostępnych funduszy 

•	 Obsługa procesu ubiegania się o kredyt lub leasing 

•	 Sprawowanie kontroli nad sprawozdawczością dotyczącą realizacji  
i rozliczania zadań objętych umową o dofinansowanie

•	 Przygotowanie odpowiednich dokumentów w celu ostatecznego rozliczenia dotacji

Zajmujemy się procesami rekrutacji i oceny pracowniczej, zaspokajając 
potrzeby z dziedziny HR.  Specjalizujemy się w pomocy i świadczeniu usług z 
dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Usługi takie najczęściej obejmują: 

•	 dobór

•	 rekrutację

•	 oceny pracownicze

•	 systemy motywacyjne

Wiedza, znajomość rynku i doświadczenie w kluczowych obszarach 
zarządzania firmą pozwalają naszym ekspertom świadczyć usługi 
doradcze na najwyższym poziomie. Klaster Instytucji Otoczenia 
Biznesy zapewnia profesjonalną i kompleksową pomoc przy 
rozwiązywaniu wszystkich istotnych z punktu widzenia sprawności 
i efektywności działania organizacji problemów. 

Kompleksowa 
obsługa doradcza

Oferta Klastra

• Doradztwo unijne

• Doradztwo prawne

• Doradztwo personalne

• Analizy i badania

• Doradztwo finansowe

•	 Określanie potrzeb i możliwości finansowych

•	 Wskazywanie najkorzystniejszych rozwiązań pozyskania środków 

•	 Wybieranie najkorzystniejszych kredytów, leasingów lub pożyczek

•	 Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji

•	 Finansowe i podatkowe planowanie transakcji  

•	 Zarządzanie procesem transakcji 

•	 Prowadzenie negocjacji

•	 Kontakty z organami nadzoru 

•	 Wsparcie i doradztwo po zakończeniu transakcji 

•	 Dokumentowanie transakcji

•	 Wsparcie w negocjacjach

•	 Wsparcie w symulacji i badaniu różnych opcji 
biznesowych: ocena i symulacja opcji strategicznych 
i transakcji, weryfikacja modeli finansowych, 
prognozowanie wyników finansowych i operacyjnych 
nowych przedsięwzięć, ocena rozwiązań 
alternatywnych, projektowanie finansowania 
z niestandardowych źródeł, tworzenie modeli 
partnerstw publiczno-prywatnych, 

•	 Finansowanie projektów, pozyskiwanie kapitału 
i kredytu: opracowanie komercyjnej i finansowej 
struktury projektów, ocena wykonalności projektu 
na podstawie modeli finansowych, przygotowanie 
niezbędnej dokumentacji, negocjacje warunków 
finansowania z potencjalnymi kredytodawcami, 
opracowanie struktury i prowadzenie procesu 
refinansowania, negocjacje dotyczące partnerstw 
strategicznych, zarządzanie procesem przetargowym.

•	 Doradztwo w zakresie prawa podatkowego (przygotowywanie pism 
i wystąpień do organów podatkowych i sądów administracyjnych)

•	 Doradztwo z zakresu prawa celnego

•	 Obsługa prawna z zakresu prawa gospodarczego

•	 Prawo handlowe, w tym prawo spółek handlowych i obsługa korporacyjna

•	 Prawo zamówień publicznych

•	 Prawo cywilne

•	 Kodeks pracy

•	 Prawo administracyjne, w tym postępowania przed organami administracji  
i sądami administracyjnymi

•	 badania rynku

•	 analizy potencjału społecznego firmy

•	 przygotowanie baz danych

•	 badania na zamówienie

•	 Przygotowanie analiz niezbędnych do uruchomienia dofinansowanej inwestycji 

	studium wykonalności 

	biznes planów 

	analiz finansowo-ekonomicznych
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•	 Komunikacja	interpersonalna

Kadrę dydaktyczną stanowi zespół doświadczonych 
trenerów biznesu i konsultantów HR, którzy razem 
tworzą programy rozwojowe w oparciu 
o najbardziej skuteczne metody nauczania.

Doradztwo	i	szkolenia

•	 Master	of	Business	Administration	(MBA)

•	 Rozpoznanie	i	analiza	
potrzeb	szkoleniowych

•	 Szkolenia	otwarte	i	zamknięte

•	 Szkolenia	połączone	
z	imprezami	integracyjnymi

•	 Kursy	kadrowo-księgowe

•	 Kursy	komputerowe

•	 Szkolenia	marketingowe	
i	 interpersonalne

•	 Kursy	praktyczne	nauki	zawodu
•	 Zarządzanie	potencjałem	

ludzkim	w	firmie

•	 Studia	podyplomowe	(m.in.	zarządzanie,	
prawo,	finanse,	ubezpieczenia,	ekonomika	
ochrony	zdrowia	i	rachunkowość,	
marketing,	administracja	publiczna,	
zamówienia	publiczne,	mediatorów	
sądowych,	doradztwo	podatkowe,	
energetyka,	ochrona	środowiska	i	 inne)

•	 Kształcenie	ukierunkowane	na	potrzeby	
pracodawców	(możliwość	dostosowania	
programów	kształcenia	na	studiach	I	
i	 II	stopia	do	potrzeb	przedsiębiorców;	
możliwość	realizacji	zajęć	praktycznych	
w	porozumieniu	z	przedsiębiorcami	
lub	przez	przedstawicieli	firm)

•	 Szkolenia	w	zakresie	języków	
obcych	(angielski,	rosyjski	+	
w	biznesie),	tłumaczenie	tekstów,	
tłumaczenie	symultaniczne

•	 Sale	konferencyjne	i	szkoleniowe,	
wynajem	laptopów

•	 Transfer	wiedzy	na	temat	innowacyjnych	
rozwiązań	pomiędzy	jednostkami	
badawczo-rozwojowymi	a	
przedsiębiorcami	(www.sciencepoint.pl)

Oferta	Klastra
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•	 Audyt marketingowy: ocena m.in. misji, strategii marketingowej oraz efektywności jej realizacji

•	 Tworzenie kompleksowych kampanii reklamowych i PR

•	 Budowanie i wdrażanie strategii e-marketingu (newsletter, mailing, banery),

•	 Projektowanie nowych i odświeżanie istniejących stron internetowych, 

•	 Budowanie identyfikacji wizualnej, obejmującej logo, wizytówki, papier firmowy,  
teczki i inne materiały reklamowe•	 Tworzenie strategii marketingowej:  

opracowanie planów marketingowych,  
analiza zasobów przedsiębiorstwa (analiza SWOT),  
analiza konkurencji oraz wyniki badań rynkowych

•	 Doradztwo w zakresie zasad budowania marki

•	 Opracowywanie komunikacji marketingowej

•	 Definiowanie grup docelowych odbiorców
Usługi marketingowe

•	 Marketing na rynku B2B

•	 e-Commerce

•	 Reklama internetowa

•	 Opracowanie architektury informacji

•	 Przygotowanie koncepcji korporacyjnych stron www

•	 Wprowadzanie nowych produktów i usług oraz konsulting 
marketingowy

•	 Badania marketingowe: gromadzenie  
i analizowanie informacji o rynku i zachowaniu się Klientów

•	 Analiza specyfiki branży Klienta:

	przygotowanie kompleksowych analiz rynkowych, które 
pomagają przedsiębiorstwom lepiej zrozumieć, w jakim 
otoczeniu funkcjonują, jakie czynniki kształtują zmiany 
w tym otoczeniu, jakie są perspektywy rozwoju danej branży, 
prawdopodobne strategie funkcjonowania konkurentów 
i zachowania Klientów

	analiza relacji z Klientami

•	 Nośniki typu CLP 
•	 Airboardy 
•	 Frontlight 
•	 Backlight 
•	 Siatki standard i premium
•	 Papier BBS 
•	 Folia monomeryczna, polimerowa i wylewana
•	 Oklejanie samochodów  
•	 Produkcja materiałów reklamowych: projektowanie oraz 

produkcja materiałów (własne zaplecze projektowe)

Drukarnie i wydawnictwa
•	 Opakowania jednostkowe na produkty farmaceutyczne, spożywcze i przemysłowe
•	 Druki reklamowe i firmowe: katalogi, prospekty, ulotki, teczki ofertowe
•	 Wydawnictwa periodyczne i okolicznościowe 
•	 Kalendarze reklamowe 
•	 Torby papierowe
•	 Kupony zdrapkowe i materiały POS
•	 Tablice billboardowe 
•	 Tablice SO

•	 Oferujemy także, m.in.:
	doradztwo w zakresie wizerunku dla przedstawicieli kadry kierowniczej Klienta 

(konsultacje z wizażystą oraz specjalistą ds. komunikacji)

	asystowanie, na życzenie Klienta, podczas negocjacji i rozmów

	zarządzanie działem prasowym na stronie internetowej Klienta

	inicjowanie, organizowanie i podtrzymywanie kontaktów z instytucjami oraz 
organizacjami mogącymi mieć wpływ na postrzeganie Klienta i jego przedsięwzięć 
(public affairs) 

	wykonywanie obowiązków biura prasowego lub rzecznika prasowego

	doradztwo, pośrednictwo, częściowe oraz całościowe wykonanie 
zlecanych projektów wydawniczych, opracowanie linii programowej publikacji,  
layout’u, przygotowanie contentu, wybór środków technicznych 
i kanałów dystrybucji

Zapewniamy doradztwo związane z zastosowaniem metod i technik 
marketingowych. Oferujemy kompleksowe, sprawdzone rozwiązania 
wspierające sprzedaż. Nasze doświadczenie i nieustanny rozwój, 
pozwalają tworzyć skuteczne narzędzia, dedykowane realnym 
potrzebom naszych Klientów.

Marketing i Reklama

Oferta Klastra •	 Strategie PR: 

	analiza stanu wyjściowego (SWOT)

	wnioski z analizy i rekomendacja dla Klienta

	określenie celów i zadań

	analiza grup docelowych

	przygotowanie planu działań wraz z narzędziami  
niezbędnymi do realizacji celów

	określenie budżetu kampanii 

	ewaluacja wyników kampanii

•	 Kompleksowe usługi Media Relations:
	przygotowanie komunikatów prasowych i oficjalnych stanowisk firmy

	regularne rozsyłanie zatwierdzonych przez Klienta informacji do mediów wraz z 
potwierdzeniem odbioru 

	organizacja i prowadzenie konferencji prasowych oraz innych eventów medialnych

	opieka merytoryczna i organizacyjna nad wywiadami medialnymi

	inicjowanie indywidualnych publikacji oraz innych działań przez indywidualne 
kontakty z dziennikarzami

PR i Media Relations

•	 Przygotowanie planu działań marketingowych i promocyjnych w serwisach 
społecznościowych

•	 Realizacja planu działań z wykorzystaniem: promocji, konkursówy, dyskusji 
zachęcających użytkowników portali do aktywnego uczestnictwa

•	 Kreowanie wizerunku: osobistego, marki i organizacji 

•	 Zarządzanie całością kontaktów z mediami
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Dostarczamy sprawdzone rozwiązania informatyczne, stale rozwijane o kolejne innowacyjne 
funkcjonalności, zapewniające Twojemu przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną. Naszym 
kapitałem są eksperci o rozległej wiedzy IT, którzy śledzą i analizują rozwój kluczowych sektorów 
polskiej gospodarki i trendy na rynkach światowych.  

IT - sprawdzone rozwiązania 
informatyczne dla biznesu

Oferta Klastra
•	 Systemy analiz i raportowania klasy OLAP 

(On Line Analytical Processing)
•	 Pozyskiwanie danych z internetu
•	 Infokioski
•	 Obudowy do monitorów
•	 Testowanie: aplikacji mobilnych, oprogramowania, witryn internetowych

Systemy informacyjne / Nośniki reklamowe

•	 Systemy wyświetlania treści (Digital Signage)
•	 Systemy ekspozycyjne
•	 Gabloty  informacyjne
•	 Tablice reklamowe typu Billboard
•	 Wolnostojące konstrukcje wielkoformatowe
•	 Citylight 
•	 Mobile

•	 Sprzęt wyborczy  
•	 Ramy reklamowe
•	 Ramy ekspozycyjne
•	 Stojaki informacyjne 
•	 Gabloty wewnętrzne
•	 Gabloty zewnętrzne

IT dla biznesu

Rozwiązania IT

•	 Kompleksowa obsługa informatyczna firm (optymalizacja 
kosztów, dobór sprzętu i oprogramowania, serwis)

•	 Profesjonalny serwis hostingowy i system sprzedaży domen
•	 Profesjonalny system do realizacji kampanii e-mailingowych 
•	 Projektowanie stron www
•	 Prezentacje multimedialne

•	 Animacje interaktywne (także na ekrany dotykowe i infokioski) 
•	 Trójwymiarowe wizualizacje produktów i innych obiektów 
•	 Animacje 3D 
•	 Wirtualne spacery 
•	 Systemy linkowe
•	 Oprogramowanie DS
•	 Multimedia dla szkół 
•	 Przeglądarki ofertowe  

•	 Systemy ERP
•	 Elektroniczny obieg dokumentów
•	 Narzędzia klasy Business Intelligence
•	 Oprogramowanie dla firm produkcyjnych i handlowych (także wielooddziałowych)
•	 Oprogramowanie dla szpitali
•	 Oprogramowanie dla hoteli, restauracji, SPA, fitness
•	 Oprogramowanie dla spółdzielni mieszkaniowych, zakładów komunalnych, 

jednostek budżetowych, przedsiębiorstw energetyki cieplnej

•	 Programy do ewidencji czasu pracy
•	 Programy do planowania i harmonogramowania produkcji
•	 Programy do zarządzania zapasami
•	 Programy księgowe, płacowe, magazynowe, kadrowe
•	 Przetwarzanie i analiza danych
•	 Przetwarzanie języka naturalnego
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