
BSS FORUM & GALA OUTSOURCING STARS
ODBYŁY SIĘ W POZNANIU

12 RÓŻNYCH WYDARZEŃ BRANŻOWYCH, 
KTÓRE WSPARLIŚMY W CIĄGU ROKU

~1000 UCZESTNIKÓW

PODSUMOWANIE

2020
~ 600 000 M  

POWIERZCHNI
BIUR KLASY A/B+

 
3 NOWE BIUROWCE

W BUDOWIE

>20 000
PRACOWNIKÓW

SEKTORA BPO/SSC

PRESTIŻOWYCH
NAGRÓD DLA POZNANIA
(W TYM SZÓSTA NAGRODA
OUTSOURCING STAR)7

NOWYCH INWESTYCJI 
W BRANŻY PRODUKCYJNEJ 
I LOGISTYCZNEJ10

2



Właśnie otworzyliśmy nabór 
w szóstej edycji programu
STYPENDIA NA STAŻE.  
W budżecie mamy środki 
na sfinansowanie 13 miejsc
stażowych w poznańskich firmach
dla studentów poznańskich uczelni.
Z projektu skorzystało już ponad 
40 osób. Nabór wniosków jest
ciągły (nabór trwa do wyczerpania
puli w budżecie, ostateczny termin
składania dokumentów upływa
31.10.2021).
Szczegółowe informacje są
dostępne na naszej stronie WWW.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety
na temat pracodawców w Polsce:
„Badanie rynku pracodawców
2020”, którą stworzyła firma
konsultingowa MBE group. 
Ankieta została przygotowana 
na zlecenie firmy, która posiada
swoje biuro również w Poznaniu.
Wypełnienie zajmie tylko ok. 3-5
minut. Z góry dziękujemy za pomoc! 

Biuro Obsługi Inwestorów
tel.: (+48) 61 878 54 28

e-mail: inwestor@um.poznan.pl
facebook.com/investinpoznan
http://www.poznan.pl/inwestycje/

Fundacja Pomocy Wzajemnej
Barka uruchomiła specjalny
mechanizm zakupowy, dzięki
któremu można zakupić towary 

ruszył także konkurs
charytatywny "Pomagaj 

Początek nowego roku to także
świetny moment na udział w
nowych projektach charytatywnych:

i usługi u przedsiębiorstw
społecznych najbardziej
dotkniętych skutkami pandemii.
Jeśli planujecie zakupy lub
szukacie dostawcy, sprawdźcie
ofertę na WWW;

z pasją", którego celem jest
wyeksponowanie pasji
pracowników oraz ich
zaangażowanie we wsparcie
organizacji pozarządowych.
Szczegóły są dostępne 
na WWW.

W 2020 współpracowaliśmy 
z wieloma podmiotami:
inwestorami, poznańskimi
pracodawcami, uczelniami
wyższymi, instytucjami otoczenia
biznesu, ale także z jednostkami 
i spółkami miejskimi. Wszystkich, 
z którymi mieliśmy okazję działać 
w tym roku, serdecznie zachęcamy
do wypełnienia ankiety jakości
usług. Uzyskane wyniki mają realny
wpływ na doskonalenie jakości
obsługi klienta w Urzędzie Miasta
Poznania. Z góry dziękujemy!

https://bit.ly/3oNlNLI
https://ebawareness2020.webankieta.pl/
https://www.facebook.com/investinpoznan/
http://www.poznan.pl/mim/inwestycje/
https://bit.ly/39LMKJl
http://www.pomagajzpasja.pl/
https://www.webankieta.pl/ankieta/328809/ocena-jakosci-swiadczonych-uslug.html

