Rekomendacje Platformy Mikroprzedsiębiorczości „Klucz”
Platforma Mikroprzedsiębiorczości „Klucz” rekomenduje firmy
przestrzegające zasad i wartości ujętych w Dekalogu Etyki
i Kultury w Biznesie. Są to firmy, które polecamy jako godnych
zaufania współpracowników i kontrahentów:

Studio Haftu Komputerowego TAMBO (www.tambostudio.pl) powstało z pasji
oraz tworzenia indywidualnych rozwiązań. Do swojej pracy wykorzystuje program
DIGITIZER, za pomocą którego rysunki można zmieniać na hafty lub projektować
niepowtarzalne wzory. W ofercie obok tradycyjnego zdobienia odzieży, gadżetów
reklamowych, najważniejsze miejsce zajmują ręcznie wykonywane, niepowtarzalne
kartki okolicznościowe. Autorskie wzory oraz wykorzystanie haftu komputerowego
sprawia, ze są eleganckim dodatkiem lub formą podziękowania. Dzięki tej technice,
można stworzyć kartki personalizowane, co dodatkowo wpływa na ich atrakcyjność.

„ZINK studio” (www.zinkstudio.pl) to firma, która w wyjątkowy sposób łączy dwa
aspekty tworzenia i rozwijania firm.
Z jednej strony zajmujemy się tworzeniem unikalnych i zindywidualizowanych
modeli biznesowych łącząc dostępne na rynku wzorce, jak i wykorzystując swoje
własne, autorskie opracowania. Innymi słowy od analizy pomysłu i jego otoczenia
gospodarczo – ekonomicznego, przez biznes plan, aż po stworzenie dedykowanego
mu modelu biznesowego.
Dotyczy to zarówno nowo powstających firm, jak i przedsięwzięć i projektów
realizowanych w już działających podmiotach.
Z drugiej strony kreujemy wizerunek firm, tworzymy ich marki, tak, aby były
unikalne i wyróżniały się na rynku. „Ubieramy” firmy, jej produkty, wyjątkowo –
prosto, ale na możliwie najwyższym poziomie estetycznym.
Dlatego zaprojektowane przez nas logo, wizytówki, ulotki, plakaty, strony i sklepy
internetowe, fanpage na facebooku, gadżety czy wnętrza charakteryzują się
unikalnością i wyjątkową urodą. Ponadto oddają ducha, klimat i wartości, na których
firmie szczególnie zależy.
Firmę naszą tworzą, w głównej mierze, dwie osoby
Grażyna Zalewska – Pawlisz – od ponad roku jej właścicielka; jednocześnie
przedsiębiorca „od zawsze”. Trener przedsiębiorczości, coach biznesowy i mentor
z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Ma na swoim koncie kilka tysięcy
mikro i małych firm, które powstawały i rozwijały się przy jej udziale.
Przeprowadziła setki szkoleń i odbyła tysiące godzin konsultacji.
Weronika Zawiślak - przez pierwsze osiem lat właścicielka „ZINK studio”.
Wyjątkowo uzdolniony, kreatywny i twórczy grafik komputerowy. Jest autorką
ponad dwustu logo, dziesiątek identyfikacji wizualnych dla firm i organizacji.

Autopokrowce (www.autopokrowce.eu) to firma zajmująca się tworzeniem
luksusowego wnętrza samochodu, według indywidualnego zamówienia Klienta.
Najczęściej jest to zmiana, poprzez szycie pokrowców na siedzenia do samochodu. U
nas to Klient decyduje w jakim kolorze i z jakiego materiału będą wykonane jego
pokrowce oraz jaki będzie styl ich szycia. Dzięki temu zyskuje jedyny,
niepowtarzalny pokrowiec stworzony specjalnie dla niego.
Naszym celem jest, aby pokrowiec wiernie odzwierciedlał oryginalną tapicerkę.
Dlatego wszystkie szwy pokrowca pokrywają się z oryginalnymi przeszyciami
tapicerki. Na życzenia klienta wykonujemy dodatkowo ozdobne przeszycia
zewnętrznych i wewnętrznych szwów.
Zdarza się czasem tak, że pokrowce całkowicie odbiegają kolorystycznie od
oryginalnej tapicerki. Klient bardzo często chce odmienić całe wnętrze samochodu,
nie tylko fotele. Stąd powstała nowa potrzeba, jaką są usługi tapicerskie - oklejanie
boczków drzwi, podsufitówek, obszywanie mieszka od skrzyni biegów i dźwigni
hamulca ręcznego, a także obszywanie kierownicy.

Oferujemy również usługi

związane z konserwacją i renowacją tapicerek materiałowych i skórzanych.
Bezpieczeństwo naszych Klientów jest dla nas priorytetem. Dlatego od 2013 r.
posiadamy certyfikat bezpieczeństwa na szyte przez nas pokrowce - znak
bezpieczeństwa „B” , wydany przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą
w Warszawie,
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Autopokrowce można bezpiecznie montować w samochodach z poduszkami
powietrznymi w fotelach. Posiadanie certyfikatu przełożyło się na wzrost zaufania
do nas krajowych odbiorców, a także pozwoliło nam nawiązać współpracę z firmami
z Niemiec, Norwegii oraz Wielkiej Brytanii.

UniCoaching Anna Koprowska (www.spelnijsiezawodowo.pl) świadczy usługi
w zakresie budowania ścieżki kariery zawodowej poprzez coaching indywidualny
oraz warsztaty grupowe prowadzone w tematyce zmiany zawodowej.

Jestem certyfikowanym Coachem Kariery i Trenerem Biznesu. Jako Coach Zmiany
Zawodowej specjalizuję się w indywidualnej pracy coachingowej z osobami
pracującymi
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dotychczasowej pracy. Pomagam im odnaleźć i zbudować nową ścieżkę zawodową
(pracę, zawód) opartą na pasji i w zgodzie ze swoimi wartościami. Prowadzę
również praktyczne warsztaty coachingowe z problematyki Zmiany Zawodowej,
oparte na odkrywaniu mocnych stron i posiadanych możliwości.
Współpracuję z organizacjami promującymi przedsiębiorczość oraz edukację
finansową w Trójmieście i w Łodzi.

Firma As Art Ceramics Joanny Grabowskiej (http://asartceramics.wixsite.com/arts)
to pracownia ceramiczna powstała z fascynacji ceramiką i jej nieskończonymi
możliwościami. Zachwyt malarstwem, rzeźbą, warsztatami artystycznymi, w
których zdobyła stosowne doświadczenie w urealnianiu jej projektów nadając im
wymiar rzeczywisty.
Tworzę przedmioty użytkowe i ozdobne. Moje prace odpowiednio ustawione
i wyeksponowane w ogrodzie uzupełniają jego architekturę tworząc nowy klimat w
symbiozie z kompozycjami roślinnymi. Każda z prac jest ręcznym indywidualnym
wyrobem i jest niepowtarzalna. W dotychczasowym okresie tworzenia powstały
serie ceramicznych lampionów, kotów, ptaków, kwiatów, karmników, pojników itd.
Wszystko to powstało w mojej pracowni w procesie od projektu do gotowego
wyrobu z natchnieniem, wyobraźnią przekształconą energią moich rąk w toku
tworzenia z wykorzystaniem wdzięcznego materiału, jakim jest glina. Procesy
technologiczne w cyklu produkcji zapewniają, że wyroby są odporne na zmienne
warunki atmosferyczne.

