Sześć firm z województwa lubskiego, blisko 30 spotkań biznesowych, wizyta w hiszpańskiej
firmie z branży energii odnawialnej – czyli dwa dni wytężonej pracy podczas Międzynarodowych
Targów Energii, Rozwiązań Środowiskowych i Gospodarki Wodnej Egética Expoenergética /
Ecofira / Efiaqua w Walencji. A to dopiero początek naszej przygody z energią odnawialną –
tłumaczy Henryk Mazurkiewicz, Prezes firmy Mazel oraz świeżo upieczony Prezes Zarządu
Lubuskiego Klastra Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej.
Dzięki Centrum Biznes robi biznes
Walencja powitała uczestników lubuskiej misji na targi pięknym słońcem i temperaturą prawdziwie
letnią. Naładowani pozytywną energią przedstawiciele lubuskich firm przystąpili do spotkań
biznesowych organizowanych w ramach targów. Spotkania odbyły się dzięki dofinansowaniu z
Komisji Europejskiej. Dzięki temu wstęp na targi oraz udział w brokerce był bezpłatny. Do udziału
w spotkaniach zorganizowanych przez sieć Enterprise Europe Network zapisało się blisko 200 firm
z całego świata. Nasz region reprezentowali: Henryk Mazurkiewicz i Robert Szymański z firmy
Mazel, Grzegorz Depta – DS REECOLOGY, Bernard Jakubowski – Euro Box, Zbigniew Rudowicz
– Mestil, Zygmunt Luk – LUK Construction, Ryszard Suchecki – Metalkolor, dr inż. Roman Kielec
i Karol Dąbrowski– Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu
Zielonogórskiego - organizatorzy wyjazdu. Sieć EEN do którego należy nasze Centrum daje nam, a
co za tym idzie lubuskim przedsiębiorcom duże możliwości nawiązania intratnych kontaktów
biznesowych właśnie poprzez organizowane spotkania brokerskie – informuje dr inż. R. Kielec,
dyrektor CPTT UZ. Spotkania odbywały się w budynkach ekspozycyjnych targów w Walencji.
Lubuskie firmy wzięły udział w dwudniowej sesji spotkań brokerskich (1 i 2 marca br.).
Niemożliwe? Teraz już możliwe.
Spotkania z zagranicznymi firmami były dla naszych przedsiębiorców możliwością zapoznania się
z nowymi trendami w dziedzinie energii odnawialnej oraz zaprezentowaniem swoich produktów i
usług. Odbyłem bardzo interesującą i perspektywiczną rozmowę z przedstawicielami firmy z
Wenezueli. Są bardzo zainteresowani moim produktem – spalarnią odpadów medycznych. Kiedyś
gdyby ktoś mi powiedział, że mam robić biznes z firmą z Wenezueli to pewnie postukałbym się w
głowę, w obecnych czasach to jest możliwe – podkreśla Z. Luk. Efektem rozmów prowadzonych
przez Z. Rudowicza była wizyta w hiszpańskiej firmie z branży energii odnawialnej. Od słowa do
słowa z przedstawicielem firmy mieszczącej się pod Walencją doszliśmy wspólnie do wniosku, że
najlepiej byłoby się spotkać i zobaczyć ich produkt na żywo więc nie tracąc czasu korzystając z
przerwy na lunch pojechaliśmy przyjrzeć się firmie z bliska – opowiada Z. Rudowicz. W
rozmowach oprócz Z. Rudowicza udział wzięli H. Mazurkiewicz oraz B. Jakubowski. Rozmowy
były bardzo obiecujące. Powiem więcej, już umówiliśmy się na rewizytę w kwietniu u nas w
Gorzowie – dodaje Prezes Zarządu firmy Mestil.
Wspólnie mamy szanse
Wspólne wyjazdy na misje gospodarcze czy spotkania brokerskie mają oprócz czysto biznesowego
charakteru jeszcze jeden ważny aspekt. Na organizowanych przez nasze Centrum spotkaniach
lubuski biznes ma okazję się spotkać, poznać a nawet zaprzyjaźnić. Czynnik integrujący to
środowisko jest niezmiernie ważny. Firmy sobie pomagają, wspierają, promują się nawzajem a
oferując kompleksową usługę stają się bardziej konkurencyjni na rynku. Ta świadomość gry
zespołowej jest wartością dodaną, której im nikt nie odbierze – tłumaczy dr inż. R. Kielec.
Podobnego zdania są inni uczestnicy wyjazdu. Jadąc na targi myślałem tylko o swoim produkcie,
aby go sprzedać i rozmawiać tylko o tym co ja mogę zrobić. Teraz patrze szerzej – ja dostarczam
produkt, Zbyszek go składa, Henryk podłącza a Bernard dostarczy część produktów potrzebnych do
podłączenia. I to jest fantastyczne. Proszę spojrzeć jak powiększyły się moje możliwości – stwierdza
Z. Luk. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z Centrum Przedsiębiorczości i
Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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