Lista partnerów programu KARTA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY
ZABRZAŃSKI KOMPLEKS REKREACJI - baseny kąpielowe, rekreacja, spa
Bilet na basen (AK) w cenie 5zł od poniedziałku do piątku, w godz. 6:00-16:00
Bilet na basen (AK) w cenie 7zł, od poniedziałku do piątku, w godz. 16:00-22:00
Bilet na basen (AK) 7zł, sobota-niedziela
Strefa SPA (AK) w cenie 18zł
Bilet na basen (A) w cenie 3.50zł, od poniedziałku do piątku, w godz. 6:00-22:00
Grota solna (A) bilet w cenie 8zł
(A) - Aquarius Plac Krakowski
(AK) - Aquarius Kopernik
AGENCJA REKLAMOWA BRAINCRAFT MONIKA KARNECKA - projektowanie
stron internetowych, usługi reklamowe i promocyjne
12% zniżki na wszystkie usługi, które oferuje firma
KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA SEKRET księgowość, doradztwo
podatkowe, usługi prawne
10% zniżki na obsługę prawną
10% zniżki na usługi dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych
30% zniżki na uslugi księgowe i kadrowe ( przez jeden rok )
30% zniżki na usługi księgowe i kadrowe dla rozpoczynających prowadzenie działalności
przez dwa lata
MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU
wynajem z upustem 1000,- zł Warsztatu Mechanicznego na poziomie 320 Kopalni Guido
dla noclegów grupy powyżej 15 osób salka konferencyjna gratis przez cały okres
zakwaterowania w hostelu
TU ALLIANZ POLSKA S.A., TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. usługi
ubezpieczeniowe
do 40% zniżki na ubezpieczenie domów i mieszkań
15% zniżki na ubezpieczenie samochodów
do 40% zniżki na ubezpieczenie majątku firmy (nieruchomości i wyposażenie)
do 20% zniżki na ubezpieczenie OC firmy
do 20% zniżki na prywatną opiekę zdrowotną
KONSORCJUM OCHRONY KOPALŃ ochrona, osób i mienia, zabezpieczenia, p.poż.,
sprzątanie
5% upustu na usługi ochrony osób i mienia, zabezpieczeń technicznych, p.poż. i sprzątania
ROTAX PLUS FIRMA KSIĘGOWA
30% zniżki od ceny wyjściowej na usługi księgowe, przez jeden rok
15% zniżki od ceny wyjściowej w drugim roku
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DANIEL KĘDZIERSKI usługi prawne
30% zniżki na stałą obsługę prawną
30% zniżki na porady prawne
25% zniżki na sporządzanie i opiniowanie umów, wniosków, pism związanych z prowadzoną
działalnością

25% zniżki na prowadzenie postępowania windykacyjnego przedsądowego, sądowego i
egzekucyjnego
20% zniżki na inne usługi prawne
FIRMA EDUKACYJNA ANGMEN usługi edukacyjne
20% rabatu na wpisowe (kursy językowe, opieka w przedszkolu)
10% rabatu na standardowe kursy językowe (bez zajęć indywidualnych i na życzenie)
10% na usługi tłumaczeniowe i książki
5% rabatu na turystykę krajową i zagraniczną oraz na czesne w przedszkolu dla pakietów
3,5,8 h
HUMAN GROWTH wszechstronny rozwój osobisty
30% ZNIŻKI NA WZYSTKIE USŁUGI (usługi rozwojowe dla firm, doradztwo strategiczne
w obszarze zasobów ludzkich, outsorciung kadr, HR (rekrutacja, zatrudnienie, zwolnienie,
kodeks pracy), szkolenia, warsztaty rozwojowe))
FISCAL S.C. usługi księgowe
50% zniżki przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, na świadczenie usług
księgowych
DORADZTWO FINANSOWE MIROSŁAW MAJ
Bezpłatna analiza finansowa;
40% zniżki na ubezpieczenia majątkowe oraz pracownicze;
40% zniżki na doradztwo oraz pomoc w negocjacjach dot. kredytów bankowych.
USŁUGI REKLAMOWE AS RYSZARD CZYBA projekty graficzne, logotypy,
wizytówki, szyldy, banery, reklamy, tablice, reklama na środkach transportu, oklejanie witryn
sklepowych, materiały okolicznościowe (dyplomy, foldery, ulotki, plakaty)
Dwa pierwsze projekty do każdego zlecenie (zaakceptowanego przez zleceniodawcę) gratis;
10% zniżki na każde zlecenie.
„KONDOR” BIURO OCHRONY OSÓB I MIENIA
5% zniżki cenowej na: ochronę mienia, ochronę imprez, konwoje wartości pieniężnych,
uczestnictwo w akcjach charytatywnych.
URKOM ADAM NOCOŃ kompleksowa dostawa rozwiązań teleinformatycznych
10% zniżki na usługi (kompleksowe wykonawstwo i dostawa systemów zabezpieczeń
obiektów systemy PPOŻ, systemy alarmowe, kontrola dostępu 5% zniżki na towar.
KANCELARIA ADWOKACKA ŁUKASZ FRĄCZEK
15% zniżki na porady prawne;
30% zniżki na stałą obsługę prawną;
15% zniżki na inne usługi prawne.
TOPSUPPORT TOMASZ LEMAŃSKI szkolenia, audyty, rekrutacja
10% zniżki na wszystkie usługi (szkolenia indywidualne oraz grupowe, audyty zarzadzania,
HR rekrutacja pracowników).
RESTAURACJA NIEZŁE ZIÓŁKO
10% zniżki na konsumpcję z wyłączeniem napoi;

20% zniżki na usługi cateringowe;
20% zniżki na organizację konferencji (wynajem Sali, pakiety konsumpcyjne).

CENTRUM ROZWOJU WIZERUNKU MDN MEDIA
10% zniżki na indywidualną, wizerunkową sesję zdjęciową oraz 15% zniżki na sesje
pracowników (grupa 3 osób);
50% zniżki na pierwszy miesiąc prowadzenia kampanii w social media;
5% zniżki na pojedynczą konsultację (60 minut) lub 15% zniżki na cykl 5 spotkań
doradczych (5 x 60 minut) – indywidualne doradztwo wizerunkowe.
OSK 100% - AKADEMIA AUTO ŚWIAT KATOWICE
10% zniżki na szkolenie na płycie poślizgowej;
10% zniżki na górski trening techniki jazdy.
PRO BUSINESS usługi księgowe
50% zniżki na usługi przez pierwsze 6 miesięcy współpracy.
TOYOTA Ja-Now-An Sp. z o.o.
Długoterminowy wynajem auta na okres 48 miesięcy, wkład własny 0% (kalkulacja zawiera
koszty serwisu, wymiany opon oraz ubezpieczenia*), rata miesięczna netto:
AYGO 676,17 zł
YARIS 807,60 zł
AURIS 1 126,49 zł
BIURO RACHUNKOWE „JUTAX” JUSTYNA JAROSZEK
30% zniżki przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy, na usługi księgowe i kadrowe;
30% zniżki przez okres 24 miesięcy od podpisania umowy, na usługi księgowe i kadrowe dla
przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy.
REMO MEBLE BIUROWE DYRKACZ, WILCZEK DYRKACZ SP. J.
Bezpłatny projekt i wizualizacja pomieszczenia. Dostawa i montaż zamówionych mebli
i krzeseł bez dodatkowych opłat. Stały rabat na zamówione meble 15%.
FITALIA kształtowanie sylwetki
15% dla osób korzystających z programów dietetycznych;
15% na analizę składu ciała.
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
20% rabatu na wynajem sal w Miejskim Ośrodku Kultury oraz w filiach DOK Pawłów, DOK
Kończyce, DOK Biskupice (przy wynajmie powyżej 3 h)
20% rabatu na wynajem stoiska promocyjno-handlowego na imprezie plenerowej
Skarbnikowe Gody oraz Majowe Granie.
50% rabatu na wynajem powierzchni reklamowej na terenie DOK Kończyce.
Zapraszamy do współpracy w ramach organizacji imprez stałych, plenerowych i
konkursowych.
Rabaty udzielane są od ceny podstawowej z cennika MOK, np. cena podstawowa za wynajem
3 h to 300 zł, pomniejszona o 20 % = 240 zł

Agencja Marketingowa LIZARD
20% zniżki na grę w pokoju zagadek „The Mystery Room”
Podatkowy rabat na organizację eventów
Portal miejski zabrze.com.pl
Prezentacja rozszerzona na portalu na okres 1 roku za 1 zł (cena regularna 299,-netto/rok) .
Pakiet 10 ogłoszeń rozszerzonych za 1 zł (cena regularna 55,- zł netto/rok).
Telefonia internetowa TeleCube.pl - innowacyjne usługi telekomunikacyjne
12% zniżki na stałą opłatę abonamentową dla wszystkich pakietów Wirtualnej Centrali
Telefonicznej (dotyczy opcji prepaid i postpaid)
12% zniżki na stałą opłatę abonamentową Pakietu Mini VoIP (dotyczy opcji prepaid i
postpaid)*
* Przyznane zniżki nie łączą się z innymi ofertami rabatowymi/kodami promocyjnymi oferowanymi przez Claude ICT Poland i dotyczą firm,
które nie korzystały dotychczas z usług Claude ICT Poland. O chęci skorzystania ze zniżki należy powiadomić Claude ICT Poland do 2 dni
roboczych po dokonaniu rejestracji w systemie TeleCube.pl, drogą mailową lub telefoniczną.

Nazwa Instytut Kreatywności i Biznesu - szkolenia o tematyce biznesowej oraz kreowania
wizerunku
20% zniżki na wszystkie usługi tj. produkcję prezentacji video, spotu radiowego lub
telewizyjnego dla firmy, pakiet atrakcji na festyny, sesję wizerunkową, Trening Emisji Głosu
i Poprawnej Wymowy, wykonanie ekskluzywnego gadżetu firmowego w formie książki
kucharskiej oraz wszystkie szkolenia ze strony www.ikib.com.pl
KROPKA S.C. Janina i Artur Sufranek - poligrafia, reklama, sprzedaż art. szkolnych i
biurowych
25% zniżki na wykonanie pieczątki; 20% zniżki na reklamę zewnętrzną; 15% zniżki na ksero,
skanowanie A0 kolor, druk wielkoformatowy, grawerowanie, cięcie laserami, platerowanie i
cięcie folii; 10% zniżki na druk cyfrowy i ofsetowy, haft; 5% zniżki na usługi biurowe i ksero
A4, artykuły szkolen i biurowe, twarde oprawy dokumentów i bindowanie.

