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Kilka ważnych spotkań i ciekawych deklaracji to efekt wizyty prezydent Hanny Zdanowskiej w
Indiach. O tym, czy przełożą się na inwestycje i miejsca pracy dla łodzian, przekonamy się
już niebawem
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Faktoring - 3 m-ce bez ryzyka
Przekonaj się sam, jak wyeliminować zatory i zapewnić płynność firmie!

Weź kredyt gotówkowy w mBanku
Wszystko online! Pieniądze na Twoim koncie nawet w 15 minut!

Rodzinny Nissan Note
Inteligentne rozwiązania dla Ciebie i Twojej rodziny. Sprawdź je!

Pięć dni spędziła w Indiach prezydent Hanna Zdanowska. Wraz z przedstawicielami Biura Obsługi
Inwestora brała udział w szeregu spotkań biznesowych. Łódzka delegacja rozmawiała przede
wszystkim z przedstawicielami firm sektora BPO, który w Łodzi rozwija się bardzo dynamicznie.

Pierwszym punktem wizyty było New Delhi.

Reklama BusinessClick

Tam Hanna Zdanowska rozmawiała z wiceprezesem HCL Technologies. To firma zajmująca się
outsourcingiem procesów informatycznych. Jej klientami są głównie banki. HCL należy do tzw.
wielkiej czwórki firm IT w Indiach. Zatrudnia 85 tys. ludzi. W Polsce firma ma oddział w Krakowie. -
Zachęcamy ją do utworzenia drugiego oddziału w Łodzi - informuje Marcin Masłowski, rzecznik
prezydent Zdanowskiej.

Następnie prezydent spotkała się z przedstawicielem firmy UFLEX Limited. To największy indyjski
koncern zajmujący się produkcją opakowań oraz urządzeń do druku opakowań. Firma zastanawia się
nad inwestycją w Polsce. 20 maja ma dojść do wizyty jej przedstawicieli w Łodzi.

New Delhi było też miejscem spotkania z dyrektorem stowarzyszenia NASSCOM (The National
Association of Software and Services Companies). To instytucja skupiająca ponad 1,2 tys. firm
BPO i IT, wśród których jest ponad 250 międzynarodowych firm z USA, UK, EU, Japonii i Chin. -
Pani prezydent przekonała do odwiedzin Łodzi przez grupę firm stowarzyszonych w NASSCOM w
Indiach - mówi Masłowski.
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Następnie łódzka delegacja przeniosła się do Bangalore. To kolebka firm outsourcingowych w
Indiach. Łódź została partnerem samorządowym VIII POLISH OUTSOURCING FORUM, które odbyło
się 25 kwietnia w tym mieście. Zaproszonymi gośćmi były głównie firmy indyjskie zainteresowane
inwestowaniem w Europie.

Tam nasza delegacja spotkała się z firmami WNS Global Services i WIPRO. Pierwsza jest
wiodącym dostawcą usług biznesowych, głównie finansów i księgowości, badań i analiz oraz
contact center. Zatrudnia ponad 25 tys. pracowników. Zdanowska rozmawiała z wiceprezesem firmy
i jak zapewniają w magistracie, Łódź jest rozpatrywana jako druga lokalizacja firmy w Polsce po
Gdyni. W Bangalore doszło też do spotkania z prezesem firmy Infosys. Zdanowska przedstawiła mu
perspektywy rozwoju branży w Łodzi i programy mające na celu wzmocnienie potencjału naszego
miasta.
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 najnowsze popularne

condor82 9 dni temu Oceniono 63 razy 25  

Pokaż odpowiedzi (4)  Odpowiedz

zawsze_prawdziwy 9 dni temu Oceniono 40 razy 16  

Odpowiedz

darooq 9 dni temu Oceniono 20 razy 14  

Odpowiedz

glos_w_wyborach 9 dni temu Oceniono 55 razy 13  

Odpowiedz

bez.kakakasku 9 dni temu Oceniono 21 razy 9  

Odpowiedz

wasylij65 9 dni temu Oceniono 16 razy 8  

Odpowiedz

k.a.w.u 9 dni temu Oceniono 24 razy 8  

Odpowiedz

slawek899 8 dni temu Oceniono 2 razy 2  

GW coraz bardziej przypomina wazeliniarski szmatławiec.
To włazidupstwo stało się już niesmaczne.

co to jest? relacja jak rodem z Trybuny Ludu?:))))

"(...) Zdanowska przedstawiła mu perspektywy rozwoju branży w Łodzi..."

A czy my także moglibyśmy poznać perspektywy rozwoju tej branży w Łodzi?
Proszę p. Masłowskiego aby zamieścił gdzieś link do prezentacji. Może być w j. angielskim.

- Pracownicy BPO

Tylko tyle? Myślałem że podróż do Indii niesie zawsze za sobą przemianę duchową i wpływa na
podejmowanie rozsądnych decyzji w życiu.
Najrozsądniejszą decyzją w tym przypadku byłaby budowa Nowego Stadionu Miejskiego przy al.
Piłsudskiego 138 w Łodzi.

Zioło?

a co PANI PREZYDENT zrobiła dla łódzkich przedsiębiorców????

To dobrze, że Łódź promuje się w Azji, kraje tego kontynentu zyskują na znaczeniu i dobrze mieć
firmy azjatyckie za inwestorów i partnerów.

Trzymam kciuki!

Co prezydent Zdanowska przywiozła z wyprawy do Indii? http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35136,13853025,Co_prezydent_Zdanowska_przywiozla_z_wyprawy_do_I...

4 z 5 2013-05-14 13:26



Na skróty: Gazeta.pl Wiadomości Sport.pl Biznes Gazeta Wyborcza Praca Program TV

Polecamy: Miasta Wpadki Policja Program TV Pogoda Tematy Wideo Wyniki Lotto Newsletter Facebook RSS Poczta

Copyright © Agora SA O nas Staże u nas Reklama Prywatność Wszystkie artykuły Licencje Poleć stronę Zgłoś błąd

 

Odpowiedz

3jw60 9 dni temu Oceniono 22 razy 2  

Odpowiedz

Patrzac jak BPO rozwija sie w Polsce i w Lodzi to bardzo logicznie wybrany kierunek.

Kazde miejsce pracy sie liczy a jak do tego sa to miejsca pracy w sektorach wymagajacych
wyksztalcenia, tym lepiej. Kazda inwestycja jest wazna a czytajac informacje o planach Comarchu,
Fujistu czy HP widac, ze te dzialania skladaja sie w sensowna calosc. Oby tak dalej!

A nikt Jej tam nie chciał?

Pokaż wszystkie komentarze (17) 
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