
TU SĄ 
MOŻLIWOŚCI 
Dołącz Do społeczności przeDsiębiorców, 
którzy mają wpływ



sukcesu w biznesie 
i w życiu nie buduje 
się w pojedynkę



Szanowni Państwo,

W województwie śląskim jest nas prawie 500 000. To dzięki nam: spół-
kom, przedsiębiorcom i innym podmiotom gospodarczym region rozwija 
się tak prężnie. Jesteśmy jego siłą i ambasadorami. Współtworzymy go-
spodarkę, budujemy nasze firmy, zapewniamy miejsca pracy, angażuje-
my się również w życie społeczne i kulturalne. 

Zasługujemy na nowoczesną i sprawną organizację, która reprezentuje 
przedsiębiorców i dba o ich bezpieczeństwo, ale także zapewnia wsparcie 
w rozwoju biznesów, budowie relacji, wymianie doświadczeń, czy rozwoju 
kompetencji liderów i ich zespołów.

Właśnie w ten sposób działa Zagłębiowska Izba Gospodarcza. Serdecz-
nie zapraszam Państwa do aktywnego współtworzenia i ciągłego rozwo-
ju ZIG. Od lat towarzyszymy przedsiębiorcom z terenu województwa ślą-
skiego w budowie lepszego biznesu i lepszego życia. 

Dołącz do nas. Tu są możliwości.

Zapraszam do współpracy,

piotr Gil

Prezes Rady 
Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej



Zostań cZłonkiem 
ZaGłębiowskiej 
iZby GospodarcZej

Przedsiębiorcy, którzy znają wartość dobrych  
relacji w biznesie, już tu są!

nOWych klIenTóW 
I nOWe rynkI

ekSPerckIe WSParcIe 
dla TWOJeJ fIrmy

co ZyskasZ 
dołącZając 
do ZiG?



decyduJący GłOS 
W SPraWach bIZneSu 
I GOSPOdarkI

naJlePSZych 
dOSTaWcóW SkuTecZnych 
rOZWIąZań I uSłuG

InSPIruJące 
SPOTkanIa



Wierzymy, że razem, jako przedsiębiorcy, jesteśmy 
silniejsi, a wspólnie osiągamy więcej:

budujemy pozytywny wpływ

postępujemy odpowiedzialnie

inspirują nas sukcesy
 
działamy zwinnie i elastycznie

ETyka W DzIałanIU I WarTOŚCI 
MajĄ DLa naS fUnDaMEnTaLnE 
znaCzEnIE. InTEgrUjĄ, naDajĄ 
SEnS I WyznaCzajĄ kIErUnEk



Zawsze możesz na mnie liczyć. Porozmawiaj-
my o Twoich potrzebach biznesowych. Opo-
wiem ci o naszych aktywnościach i planach. 
Wskażę kontakty do firm, które staną się Twoimi 
klientami i przedstawię osoby, które pomogą 
rozwinąć Twój biznes. W ZIG dbam o budowę 
relacji i właściwą atmosferę współpracy. 

ZAPRASZAM DO KONTAKTU

W zIg relacje są
najważniejsze. 
jestem tu, aby łączyć 
właściwych ludzi
i ich firmy

PaULIna PIĘTOWSka 
Relationship Manager

533 881 032
paulina.pietowska@zig.org.pl



dOWIedZ SIĘ WIĘceJ:   
WWW.ZIG.OrG.Pl

Tę publikację 
wyprodukowaliśmy
na papierze

recycling
troszczymy
się o klimat

do ZobacZenia w

ZaGłębiowskiej
iZbie GospodarcZej


