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Szanowni Państwo, 

W związku trwającym naborem wniosków do kolejnego etapu branżowego programu promocji działania 3.3.3  Wsparcie MŚP w 

promocji marek produktowych – Go to Brand, mamy przyjemność przedstawić naszą wspólną propozycję przygotowania wniosku 

celem pozyskania dotacji oraz późniejszej realizacji projektu rozwoju na rynkach zagranicznych. 

Dlaczego Acuarius Consulting  

Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą doradczą z ponad 13-letnim doświadczeniem w usługach świadczonych dla polskich 

przedsiębiorców w zakresie rozwoju eksportu oraz pozyskiwaniu funduszy unijnych. Zrealizowaliśmy ponad 1000 projektów 

dotyczących wprowadzenia usług lub produktów naszych Klientów na rynki w ponad 70 krajach. Dzięki znajomości poszczególnych 

rynków i szerokim kontaktom handlowym, jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom usługi na najwyższym poziomie. 

Współpracujemy z wieloma branżami, a narzędzia wykorzystywane przez nas przygotowywane są w oparciu o konkretny rynek 

oraz  analizę założeń i indywidualnych potrzeb Klienta – tworzymy rozwiązania szyte na miarę. Podstawą naszej filozofii działania 

jest dogłębne poznanie potrzeb klienta, elastyczność  w realizacji zadań oraz dbanie o  biznes partnera jak o swój własny. Naszymi 

wartościami są: rzetelność, odpowiedzialność, etyka biznesowa. Każdy Klient jest dla nas Najważniejszy, każdy otrzymuje najlepszą 

usługę i dla każdego prowadzimy projekty z najwyższym zaangażowaniem. 

Dlaczego Krajowa Izba Gospodarcza  

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje 

największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych. Krajowa Izba Gospodarcza od ponad 25 lat dba o 

rozwój polskiego eksportu, organizuje seminaria, konferencje misje gospodarcze, wystąpienia polskich przedsiębiorców na 

największych wystawach międzynarodowych i  inne wydarzenia poświęcone poszczególnym rynkom zagranicznym, szczególnie 

istotnym z punktu widzenia perspektyw rozwoju polskiego eksportu. Z powadzeniem realizujemy też projekty unijne oraz duże 

programy promocji na zlecenie m.in. Ministerstwa Rozwoju np. branżowy program promocji branży budownictwa, branżowy 

program promocji branży maszyn i urządzeń górniczych, program promocji charakterze ogólnym na ternie Algierii itd.  Krajowa izba 

Gospodarcza posiada ponad 200 umów o współpracy z organizacjami biznesowymi z ponad 100 krajów i niezbędne doświadczenie 

oraz kadry do realizacji najbardziej wymagających projektów na najdalszych rynkach świata.  

Ogólny zakres usług: 

Lata doświadczeń pozwoliły nam wypracować pakiet usług, które proponujemy naszym Klientom. Wśród nich znajdą Państwo: 

 pozyskanie funduszy unijnych, 

 rozliczanie funduszy unijnych, 

 obsługa międzynarodowych targów na terenie RP i za granicą, 

 badanie wybranych rynków pod kątem możliwości wprowadzenia produktu i wskazanie rynków docelowych, 

 budowanie baz danych potencjalnych partnerów biznesowych, w oparciu o wytyczne Klienta, 

 wyszukiwanie i dobór potencjalnych partnerów biznesowych, 

 umawianie spotkań i organizację misji handlowych, 

 wsparcie w zakresie opracowywania strategii rozwoju eksportu, 
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 oraz wielu innych działań, które zapewniają Państwu wzrost sprzedaży produktów i usług. 

Członkowie naszego Zespołu - to wyspecjalizowani Doradcy o wszechstronnej wiedzy w zakresie handlu zagranicznego, którzy 

współpracują z partnerami oraz wykonawcami na terenie kraju i za granicą.  

1. Przedmiot oferty 

Przedmiotem niniejszej oferty jest wniosek o dotację  3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand   

a) opracowanie i wprowadzenie do Generatora Wniosków wniosku w wersji elektronicznej, 
b) formalne wsparcie w przygotowaniu dokumentacji dodatkowej niezbędnej w procesie aplikowania o dotację w tym 

opracowanie budżetu, opis charakterystyki rynków dla produktu/usługi, 
c) przekazanie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, 
d) opieka nad wnioskiem na etapie oceny przez PARP. 

 

 

Po przyznaniu dotacji mamy nadzieję pracować z Państwem przy realizacji i rozliczaniu projektu, aby zapewnić skuteczność 

działań na rynkach zagranicznych oraz sprawne zarządzanie dotacją. 

 

 

3. Korzyści dla Klienta: 

Wybierając współpracę z Acuarius Consulting i Krajową Izbą Gospodarczą zyskują Państwo: 

1. Zwiększenie efektywności działań poprzez prowadzenie projektu przez profesjonalistów, w oparciu o globalną sieć 
współpracujących instytucji. 

2. Doświadczenie potwierdzone ponad 13 letnią obecnością na rynku usług doradczych oraz referencjami od naszych 
klientów.  

3. Uzyskanie dostępu do najlepszych praktyk i sprawdzonych metod.  
 

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa uznaniem i zaowocuje możliwością wspólnej realizacji projektu.   W razie 
pojawiających się pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

Monika Sasiak 
Główny Specjalista 

Krajowa Izba Gospodarcza 
Biuro Współpracy z Zagranicą 

Tel. +48 22 630 97 23 
msasiak@kig.pl 

Ziemowit Ekiert 
Prezes Zarządu  

Acuarius Consulting  Sp. z o.o. 
Tel. kom : +48 606 300 270 

e-mail: ziemowit.ekiert@acuarius.pl 

Ewa Mieleszkiewicz 
Referent 

Krajowa Izba Gospodarcza  
Biuro Współpracy z Zagranicą 

Tel. +48 22 630 98 37 
emieleszkiewicz@kig.pl 

mailto:ziemowit.ekiert@acuarius.pl

