
 

 
 

BIURO PRASOWE MARR S.A.; ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków; e-mail: biuroprasowe@marr.pl; marr.pl 
 

 

 
 

19 marca 2020 r. 
 

INFORMACJE 

 

Szyjemy maseczki dla krakowskich szpitali! 

Razem przeciwko koronawirusie. Pracownicy MARR wraz z FabLab Małopolska wspierają 

małopolskie szpitale. Nasza akcja to odpowiedź na zapotrzebowanie placówek 

medycznych. W ten sposób chcemy dołączyć do walki z pandemią.  

Bawełniane maseczki trafią m.in.: na oddziały Chemioterapii Szpitala Rydygiera oraz dla 

oddziału Kardiochirurgii Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu.  

Trwają już prace nad prototypem przyłbic dla lekarzy, na które już zbieramy zamówienia od 

małopolskich szpitali.  

W miarę naszych możliwości będziemy starali się przekazać maseczki oraz przyłbice do jak 

największej ilości placówek medycznych.  

Uwaga! Ponieważ praca przy maseczkach i przyłbicach wymaga szczególnie sterylnych 
warunków, wyjątkowo nie zapraszamy mediów. Doślemy za to fotorelację.  

 
Szczegółowe informacje: tel. 606 884 519 

 

 
Organizator Hannover Messe 2020 zmienia termin targów  

W związku z sytuacją w Europie wywołaną koronawirusem, Deutsche Messe AG, 

organizator targów Hannover Messe, zadecydował o zmianie terminu tegorocznej edycji. 

Planowane w dniach 20-24 kwietnia 2020 r. targi przemysłowe, zostały przełożone na lipiec. 
Nowy termin targów Hannover Messe 2020 to 13-17 lipca 2020 r.   

Przekazujemy tę informację z uwagi na podjęte przez Małopolską Agencję Rozwoju 
Regionalnego S.A. przygotowania do wystąpienia na Hannover Messe 2020 w ramach 
projektu „Power up Your Business Małopolska 2”, związanego z promocją gospodarczą 
naszego regionu.  

Wraz z rozwojem sytuacji w Europie i w naszym kraju, będziemy Państwa na bieżąco 
informować w sprawie targów Hannover Messe 2020.  
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Szczegóły: https://www.hannovermesse.de/en/news/new-date/ 

 

 

„Przewodnik przedsiębiorcy w czasie epidemii koronawirusa” 

Informujemy o najważniejszych zmianach. Oferujemy przedsiębiorcom pomóc doradczą  
w poruszaniu się w nowo obowiązujących przepisach. W tym trudnym okresie MARR 
wspiera pracodawców i pracowników.  

Specjalnie dla małopolskich Przedsiębiorców MARR opracowała poradnik, który jest zbiorem 
praktycznych informacji, które dotyczą: wsparcia, planowanych działań, ograniczeń i nowych 
przepisów. Będziemy również informować o szczegółach „Tarczy antykryzysowej”. Poradnik 
będzie aktualizowany na bieżąco.  

Dokument:https://www.marr.pl/news/przewodnik-przedsiebiorcy-w-czasie-epidemii-
koronawirusa/  

Nasi eksperci świadczą również doradztwo w tworzeniu procedur postępowania w związku  
z występowaniem choroby zakaźnej ‘’COVID-19”. Celem tej procedury jest ochrona 
bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników firmy i osób korzystających z jej usług oraz 
zapewnienie możliwości jej funkcjonowania w formach adekwatnych do bieżącej sytuacji. 

Zachęcamy do kontaktu pod numerem: 785 059 104 lub mailem: renata.murawska@marr.pl 
a także do śledzenia naszego profilu na Facebook’u, gdzie informujemy na bieżąco,  
o najważniejszych zmianach dla firm, które w tym czasie wprowadza rząd.   

W związku z panującą sytuacją, informujemy, że w MARR S.A. mogą wystąpić szczególne 
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.  

 

Aby umówić się na spotkania w lokalnym biurze, prosimy o kontakt pod numerem 

telefonu: 

 Wieliczka - tel. 785 056 878 

 Bochnia - tel. 785 056 879 

 Miechów - tel. 785 056 875 

 Wadowice - tel. 602 376 518 

 Proszowice - tel. 785 056 877 

 Myślenice - tel. 602 278 182 

 Nowy Sącz - tel. 728 937 443 

 Tarnów - tel. 785 056 871 
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Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat realizacji usług i projektów MARR 
S.A. prosimy o kontakt telefoniczny: 

 

Dobry Czas na Pracę 
tel.: 785 056 871, 12 617 66 00 
e-mail: dcp@marr.pl 

 

Doradztwo komercyjne 
tel.: 785 059 104 
e-mail: renata.murawska@marr.pl 

 

Dobry Czas na Biznes KOM2 

tel.: 12 617 66 00 
e-mail: dcb.krakow@marr.pl 

 

Dobry Czas na Adaptacje do zmian 
tel.: 12 617 66 00 
e-mail: dcaz@marr.pl 

 

Czas na Biznes 2 
tel.: 12 617 66 00 
e-mail: dcb2@marr.pl 

 

Lider HR 
tel.: 785 054 889 
e-mail: liderhr@marr.pl 

 

Studia podyplomowe 
tel.: 785 054 889 
e-mail: dwr@marr.pl 

 

Bony sukcesu 
tel.: 12 617 66 36 
e-mail: bony.sukcesu@marr.pl 

 

Małopolskie Bony Rozwojowe 

tel.:  12 617 66 04 
e-mail: infolinia@mbon.pl 

 

Akademia Menadżera 
tel.:  12 617 66 54, 12 617 66 33 
e-mail: am3@marr.pl 

 

Doradztwo projektowe 
tel.: 12 617 99 66 
e-mail: doradztwo@marr.pl 

 

Pożyczki MARR 
tel.: 785 051 373 
e-mail: pozyczki@marr.pl 
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