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INFORMACJE 

 

Kupuj lokalnie. Wspieraj polskich przedsiębiorców 
 

Kupuj lokalnie. Wspieraj polskich przedsiębiorców. MARR zachęca wszystkich do włączenia 

się do akcji wspierania regionalnych producentów w tym trudnym okresie. 

#wspieramwkryzysie 

Dzisiaj wszyscy koncentrujemy się na tym, żeby zatrzymać epidemie i przetrwać ten trudny 

czas. Koronawirus zmienił nasze życie, a obostrzenia i regulacje, które mają pomóc w walce  

z pandemią spowodowały niestety zatrzymanie działalności wielu firm.  

„Wielu przedsiębiorców ma teraz ogromne trudności. Ich zakłady są zamknięte, nie działają 

albo działają w bardzo ograniczonym zakresie. Część z nich przeniosła się do sieci i tam 

można kupować i wspierać ich. To bardzo ważne. Epidemia kiedyś się skończy, ale żeby te 

firmy mogły ją przetrwać musimy pomagać. Zachęcamy kupujcie Państwo u małopolskich 

producentów.” - mówi Małgorzata Popławska, Prezes MARR. 

MARR też zamawia u lokalnych przedsiębiorców. Na Święta Wielkanocne planujemy zakup 

regionalnych produktów, które podarujemy naszym partnerom i współpracownikom.  

Nawet zwykłe zakupy mogą uratować czyjś biznes dając szansę na przetrwanie na rynku. 
Pokażmy naszą solidarność. 

 
FOTORELACJA: https://www.marr.pl/news/kupuj-lokalnie-wspieraj-polskich-
przedsiebiorcow/?fbclid=IwAR3XVib86xqvZ9PjjYuQz2srvLUnYWLE6Em6Gy_cZYy7J2fFPhiDFx
_ohEY  

 

Targi Hannover Messe 2020 odwołane  

 
Świat przemysłu w tym roku nie spotka się w Hanowerze. Władze Regionu wydały dekret, 

który zakazuje organizowania wiodących na świecie targów techniki przemysłowej. 

Powodem jest panująca na świecie pandemia Covid-19.  

Ograniczenia w podróżowaniu, zakaz spotkań grupowych i dekret władz regionu 

uniemożliwiają zorganizowanie targów Hannover Messe. Jednocześnie kryzys związany  
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z epidemią koronawirusa wpływa na gospodarkę, a branża produkcyjna – główna klientela 

targów hanowerskich – już teraz zmaga się z poważnymi skutkami pandemii.  

 „Dziś musimy pogodzić się z tym, że w 2020 r. nie będzie możliwe zorganizowanie 

najważniejszej na świecie imprezy przemysłowej” – powiedział dr Jochen Köckler, Prezes 

Zarządu Deutsche Messe AG, organizatora targów. 

Organizatorzy targów w Hanowerze nie dopuszczą jednak do całkowitego zakończenia 
imprezy. Jak zaznaczył Prezes Zarządu Deutsche Messe, w czasach kryzysu istotna jest 
wymiana wiedzy i kontakt z przedsiębiorcami, dlatego trwają już nad cyfrową platformą 
informacyjną dla wystawców i zwiedzających targi, która będzie okazją do ukierunkowania 
polityki gospodarczej i wymiany technologicznej. 

 

Źródło: https://www.hannovermesse.de/en/news/news-articles/no-hannover-messe-in-
2020 

 

Trwa rekrutacja - Master of Business Administration  

Dołącz do najlepszych. Zostań dyplomowanym mistrzem w zarządzaniu administracją. 
Studia mecenatem objęła Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. 

Wykształceni, kompetentni i odpowiedzialni liderzy. Studiuj podyplomowo MBA, zdobądź 

wiedzę i praktyczne umiejętności menedżerskie. 

Jeśli posiadasz wyższe wykształcenie, doświadczenie menedżerskie, a także jesteś 
właścicielem firmy lub aspirujesz do stanowisk kierowniczych – aplikuj. To najlepsza 
inwestycja w twoją karierę zawodową! 

 
Program studiów:  
MBA kształtuje umiejętności analizy zjawisk gospodarczych, wyciągania wniosków  
z obserwacji ich przebiegu, uczy podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowuje do 
pełnienia roli lidera. 

 sesje on-line, e-learning, 
 konsultacje z ekspertami, 
 okazja do nawiązania szerokich kontaktów biznesowych, 
 wymiana doświadczeń między wykładowcami i słuchaczami. 

 
Uczestnik zyska: 

 prestiżowy dyplom MBA – Master of Business Administration,  

 certyfikat Moderatora Design Thinking. 
 
Kadrę wykładowców tworzą: menagerowie, doradcy, właściciele firm, trenerzy biznesu, 
eksperci z zakresu CSR, prawnicy, marketingowcy.  
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Uczelnia: Uczelnia Jańskiego w Łomży, ale zajęcia będą odbywać się w Krakowie.  

Rekrutacja TRWA. Początek semestru: 16 maja  

Aplikuj: https://www.marr.pl/studiamba/ 

Szczegółowe informacje:  email: mba.krakow@janski.edu.pl  lub tel.: 660 484 083 

 

„Przewodnik przedsiębiorcy w czasie epidemii koronawirusa” 

Prezentujemy kolejną część przewodnika - Efektywne i szybkie wsparcie HR. Oferujemy 
pracodawcom realną pomoc w zakresie zarządzania personelem w czasach kryzysowych. 

Nasze wsparcie skupia się na optymalizacji działań, kosztów oraz określenie konkretnego 
planu jak przetrwać najbliższy okres, aby szybko powrócić do prowadzenia biznesu, na co 
najmniej tę samą skalę. Wraz z przedsiębiorcom zbudujemy doraźny plan ratunkowy, 
wprowadzimy skuteczną optymalizację zarządzania zespołem, tak, aby po kryzysie biznes 
ruszył szybko i efektywnie. 

Cały przewodnik opracowany przez ekspertów MARR, to zbiór najważniejszych  
i praktycznych porad, informacji o możliwym wsparciu, o ograniczeniach i planowanych 
działaniach ochronnych dla biznesu. Będziemy również informować o szczegółach „Tarczy 
antykryzysowej”. Poradnik systematycznie aktualizujemy.  

Przewodnik :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”. 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. 

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

Jeżeli nie jest to 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 
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 Nowy Sącz - tel. 728 937 443  Tarnów - tel. 785 056 871 

 

Informacje na temat realizacji usług i projektów MARR S.A.: 

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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