
OBSŁUGA 
START-UPÓW



SZANOWNI PAŃSTWO,

Lubelskie Centrum Consultingu” sp. z o. o. powstało w 2009 
roku w Lublinie aby wspierać przedsiębiorczość i pokazywać 
firmom jak mogą zwiększać swoją efektywność. Potrzeby 
przedsiębiorców wymagają nieustannych obserwacji rynku, 
analizy trendów, poszukiwania nowych rozwiązań i ciągłej 
rozbudowy kapitału relacyjnego. Cytując jednego z klasyków 
zarządzania: „Segmentacja klientów, zawsze sprowadza się do 
zaspokajania potrzeb pojedynczego klienta”. W biznesie nie ma 
uniwersalnych rozwiązań, a dynamika rynku nie pozwala zbyt 
długo zastanawiać się nad strategią. Dostarczamy wiedzy, 
narzędzi, a w razie potrzeby gotowych rozwiązań biznesowych. 
Wspierając klientów w pokonywaniu biznesowych wyzwań 
przyjmujemy założenie Kevina Kelly’ego: „Klienci mogą schodzić 
się tłumnie, ale zadowolenie odczuwają pojedynczo”.

Z poważaniem,

Katarzyna Tatara
Prezes Zarządu
Lubelskiego Centrum Consultingu

SEKRETEM BIZNESU
JEST WIEDZIEĆ TO,

CZEGO NIE WIEDZĄ INNI

Arystoteles Onassis



ZAKŁADAMY, ŻE W BIZNESIE 
NIE MA UNIWERSALNYCH ROZWIĄZAŃ.

Skontaktuj się z nami, a w ciągu 5 dni 
otrzymasz dostosowaną do swoich potrzeb 
propozycję rozwiązania.



LICZBY MÓWIĄ 
SAME ZA SIEBIE

1300 dni szkoleniowych

569 przedsiębiorstw

50+ projektów inwestycyjnych

10 000+ godzin szkoleniowych

30 trenerów współpracujących

10 ekspertów biznesu 

30 partnerów
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Młodzi przedsiębiorcy wiedzą jak ważne jest przekonanie inwestorów do swoich pomysłów. 
Wskazujemy im jak zamienić marzenia o własnym biznesie w rzeczywistość. Wspieramy 

innowacyjne pomysły i pokazujemy jak można na nich zarobić.

OBSŁUGA S
TART-UPÓW

KOORDYNACJA EFEKTYWNEGO 
ROZWOJU START-UPÓW

O tym, że Polacy to jeden z najbardziej przedsiębiorczych 
narodów Europy nie trzeba przekonywać nikogo. 
Według badań „Eurostatu” co roku w Polsce zakłada 
się najwięcej przedsiębiorstw ze wszystkich państw 
UE. I na tym kończą się optymistyczne statystyki, 
a zaczyna biznesowa rzeczywistość w erze globalnych 
zmian.

BIZNES PLANY,
STUDIA WYKONALNOŚCI

Stworzenie innowacji kreującej rynek (market – 
creating innovation) jest chyba marzeniem każdego 
początkującego przedsiębiorcy. Kiedy wydaje Ci się, 

że dobry pomysł to połowa sukcesu, to pomyśl 
jeszcze, że druga połowa może być dużo bardziej 

pracochłonna. Czy skomercjalizowany pomysł, który 
nie przynosi korzyści finansowych ma jakąkolwiek 

wartość rynkową? Tak. Jest to wartość drogiego hobby.

WSPÓŁPRACA Z FUNDUSZAMI 
I INWESTORAMI KOMERCYJNYMI

Popularność joint venture jest całkowicie zrozumiała 
biorąc pod uwagę jej niewątpliwe atuty: podział 
kosztów i ryzyka oraz korzystanie z kapitału relacyjnego 
partnera. Jak mawiał Henry Ford: „Połączenie sił to 
początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca 
to sukces”.
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Zasadniczo w niczym specjalnym. Część liderów biznesu 
uważa, że nie musimy zawsze odnosić sukcesu … wystarczy, 
że będziemy to robić wystarczająco często. Jakie zatem 
zagrożenia czekają młodą firmę na rynku? Bezwzględna 
walka o przetrwanie – jeśli porównamy biznes do darwinowskiej 
walki gatunków lub sztormu, z którym musi uporać się 
młody żeglarz – jeśli użyjemy porównania do rejsu, czy 
zmęczenie – jeśli odniesiemy biznes do wyścigów. Nie ma 
znaczenia jaką metaforę zastosujemy, dobrze przynajmniej 
na początku mieć wsparcie w silniejszym partnerze, który:

· służy kompleksowym doradztwem w zakresie 
 zarządzania działalnością firmy;
· pomoże uporać się z formalnościami księgowo-prawnymi;
· doradzi w opracowaniu strategii rozwoju;
· określi cele marketingowe i dobierze odpowiednie 
 narzędzia ich realizacji;

· oceni szanse naszego pomysłu na rynku;
· wskaże optymalne źródła finansowania 
 zewnętrznego (jeśli istnieje możliwość);
· pokaże jak być sprytniejszym w dżungli, 
 pewniejszym na oceanie, szybszym w wyścigu;

Od lat doradzamy młodym przedsiębiorcom pomagając 
zamienić ich marzenia w rzeczywistość. Nasi specjaliści 
zasiadają w gronach eksperckich instytucji otoczenia 
biznesu oceniających pomysły na biznes. Naszym 
klientom zapewniamy kompleksową obsługę od 
oceny pomysłu, po pomoc w jego realizacji. Wielu 
przedsiębiorców, którym kiedyś pomogliśmy dziś 
prowadzi dynamiczne i innowacyjne firmy, które na 
rynku nie są liderami… tylko pionierami.

KOORDYNACJA EFEKTYWNEGO 
ROZWOJU START-UPÓW  

O tym, że Polacy to jeden z najbardziej przedsiębiorczych narodów Europy nie trzeba przekonywać nikogo. 
Według badań „Eurostatu” co roku w Polsce zakłada się najwięcej przedsiębiorstw ze wszystkich państw UE. 
I na tym kończą się optymistyczne statystyki, a zaczyna biznesowa rzeczywistość w erze globalnych zmian. 
3 na 4 firmy upadają w pierwszym roku działalności, a w kolejnych latach wskaźnik ten spada odpowiednio do 
poziomu 54% i 32%. W czym tkwi tajemnica firm, którym udaje się przetrwać? 
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BIZNESPLANY, STUDIA 
WYKONALNOŚCI

Stworzenie innowacji kreującej rynek (market – 
creating innovation) jest chyba marzeniem każdego 
początkującego przedsiębiorcy. Kiedy wydaje Ci się, że 
dobry pomysł to połowa sukcesu, to pomyśl jeszcze, że 
druga połowa może być dużo bardziej pracochłonna. Czy 
skomercjalizowany pomysł, który nie przynosi korzyści 
finansowych ma jakąkolwiek wartość rynkową? Tak. 
Jest to wartość drogiego hobby.

Chociaż na globalnym rynku coraz częściej mówi się, że 
potrzebujemy innego niż finansowego sposobu oceny 
inwestycji w innowacje, (ze względu na zjawisko „nadmiernej 
obfitości kapitału”) to jednak ocena wartości pomysłu 
zawsze następuje dopiero na koniec roku podatkowego. 
Oznacza to, że biznesplan, czy studium wykonalności nadal 
pozostaje głównym narzędziem umożliwiającym dokonanie 
oceny dochodowości przedsięwzięcia. W związku z tym 
powinieneś skontaktować się z nami jeśli potrzebujesz:

· profesjonalnie stworzonego biznesplanu opartego na 
 wnikliwej analizie finansowej i opisie rzeczowym
· odpowiednio skonstruowanego studium wykonalności 
 zawierającego analizę (ekonomiczną, strategiczną, 
 techniczną) i ocenę potencjału projektu

Od początku naszej działalności pomagamy polskim przedsię-
biorcom tworzyć biznesplany i studia wykonalności. Jesteśmy 
autorami ponad 50 biznesplanów, które przyczyniły się do 
sukcesów naszych klientów. Tworząc dokumenty zawsze 
uwzględniamy potrzeby i cele klienta, zwracając jednocześnie 
uwagę dla kogo mają być one przygotowane (bank, instytucja 
przydzielająca środki). Jesteśmy autorami biznesplanów dla 
stabilnych branż związanych z przemysłem spożywczym, 
dla dynamicznego sektora IT, jak również dla innowacyjnego 
sektora energii odnawialnej.
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WSPÓŁPRACA Z FUNDUSZAMI 
I INWESTORAMI KOMERCYJNYMI

Popularność joint venture jest całkowicie zrozumiała biorąc pod uwagę jej niewątpliwe atuty: podział kosztów 
i ryzyka oraz korzystanie z kapitału relacyjnego partnera. Jak mawiał Henry Ford: „Połączenie sił to początek, 
pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”.

100 największych spółek typu joint venture generuje rocznie zysk rzędu 350 miliardów dolarów, co potwierdza założenie, 
że współpraca nie jest sentymentem, ale koniecznością ekonomiczną (Charles Steinmetz). Jeśli dostrzegasz potencjał 
wspólnych działań pomożemy Ci:

·  znaleźć partnerów i określić ich potencjał;
·  koordynować współpracę i stworzyć strategię działania;
·  zapewnić pomoc administracyjno-prawną;
·  wyszukać i nawiązać współpracę z inwestorami komercyjnymi;
·  oszacować podział ryzyka i kosztów partnerów;

Podpowiadamy polskim przedsiębiorcom jak szukać partnerów lub ich dla nich szukamy. Oceniamy w czym mogą być 
pomocni i jakie korzyści przyniesie współpraca. Staramy się wskazać jak współpraca może wpłynąć na dynamikę 
wyników finansowych. Zawsze patrzymy realistycznie na rynek, dlatego informujemy również o zagrożeniach wynikających 
ze współpracy przedsiębiorstw. Dzięki temu klient jest dobrze przygotowany do decyzji o inwestowaniu.
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Dorota Surma
tel. +48 791 222 132
e-mail: dorota.surma@lcc.lublin.pl

Materiał pobrany ze strony
www.lcc.lublin.pl

ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
tel./fax +48 81 440 87 00 
e-mail: biuro@lcc.lublin.pl
www.lcc.lublin.pl


