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INFORMACJE 

 
MARR z Brylantem Polskiej Gospodarki 2019 Doradztwa.  
3. miejsce w Krakowie, 35. w Polsce!  
 
Spośród 56 456 polskich firm, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019 zdobyło 277 firm 
branży doradczej. Ich wartość rynkowa wyniosła ponad 10 mln zł. 

 
Ranking Instytutu Europejskiego Biznesu powstał na podstawie wiarygodnych i ogólnie 
dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego. Instytut oszacował w sposób 
uproszczony wartość rynkową firm na koniec marca zeszłego roku porównując ich wyniki do 
wycen spółek akcyjnych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Na tej 
podstawie powstał ranking najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 
2019. 
 
Instytut Europejskiego Biznesu, powstał 12 grudnia 2005 r. Od dwunastu lat prowadzi 
Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Przez ten czas dokładnie przeanalizował finansowe 
wyniki 80 tysięcy przedsiębiorstw. 
 
Pełny ranking: http://europejskafirma.pl/brylanty-polskiej-gospodarki-2019-doradztwa 

 
UWAGA ZMINA TERMINU „Siła marketingu w przestrzeni cyfrowej” 

20 maja dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o marketingu w sieci. Zacznij działać 
w digital mediach i zostań konkurencyjną marką. Przyjdź i poznaj skuteczne rozwiązania 
dla marketingu w biznesie. Wstęp bezpłatny. 
 
„Siła marketingu w przestrzeni cyfrowej” to konferencja, mini doradztwo, targi usług  
i produktów. Dowiesz się m.in.: jak projektować nowoczesne witryny internetowe  
i pozycjonować treści, jak kreatywnie wykorzystać social media do promocji swojej firmy. 
Zdradzimy też jak stworzyć strategię, która ułatwi budowanie relacji z klientami w Internecie.  
 
Mówimy o marketingu językiem przedsiębiorcy! 

Eksperci MARR powiedzą też jak zdobyć dofinansowanie w ramach projektów:  
„Małopolskie Bony Rozwojowe plus” oraz „Bony sukcesu”. 
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Dołącz do grona Wystawców! Na targach zaprezentuj swoje usługi, a podczas konferencji 
opowiedz o swojej firmie. Zapewniamy przestrzeń wystawienniczą oraz strefę do 
bezpośrednich rozmów i spotkań biznesowych.  

 Poszerz sieć kontaktów  
 Zdobądź nowych klientów  
 Zdobądź partnerów biznesowych  
 Poznaj oczekiwania klientów 

Bądź: 20 maja 2020 r, Kino Kijów – Kraków, al. Krasińskiego 34 
Rejestracja: www.marr.pl/marketing 
 
Uwaga! Do 28 lutego niższe ceny pakietów dla Wystawców! 
Kontakt dla Wystawców: 
Joanna Wołkowicz – tel. 12 617 66 41, e-mail: joanna.wolkowicz@marr.pl 

 
Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu „Ważne Sprawy Małopolskich Przedsiębiorców”. 

 

Informacje dla firm w czasie w epidemii 

Oferujemy pomoc dla przedsiębiorców w poruszaniu się w nowych przepisach  
i rekomendacjach oraz wdrażaniu procedur wewnętrznych związanych  
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.  

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco 
informujemy, na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy. 

Zachęcamy do kontaktu pod numerem: 785 059 104 lub mailem: renata.murawska@marr.pl 

W związku z panującą sytuacją, informujemy, że w MARR S.A. mogą wystąpić szczególne 
zalecenia i ograniczenia dotyczące m.in. poruszania się po budynku, organizacji szkoleń, 
spotkań, świadczenia usług doradztwa, przyjmowania wniosków i dokumentów.  

Jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne prosimy o załatwianie spraw poprzez kontakt 
telefoniczny lub mailowy.  

 

Szczegółowe informacje: www.marr.pl 


