
 

 

 

 

 Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej- Solidny Partner w Biznesie 

Zapraszamy do skorzystania z Usług Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej! 

Jesteśmy jedną z największych i najprężniej działających organizacji samorządu gospodarczego w 

regionie południowego Mazowsza. Wspieramy podmioty gospodarcze świadcząc szeroki wachlarz usług 

w zakresie promocji, reklamy, szkoleń, konferencji, programów promocyjnych, doradztwa i legalizacji 

dokumentów handlowych.  

Strona internetowa oraz elektroniczne narzędzia promocji 

Strona internetowa to miejsce, które jest źródłem informacji o ofercie Izby oraz o realizowanych przez 

nas przedsięwzięciach, projektach, wydarzeniach. Jest to także prezentacja firm będących członkami 

Izby-ich oferty handlowej, produkcyjnej i usługowej.  

Jeśli chcecie Państwo poinformować innych o swojej działalności, usługach-zapraszamy do 

umieszczenia ogłoszenia na naszej stronie internetowej. 

Czas ekspozycji 
 

Cena dla firm niezrzeszonych Cena dla firm członkowskich 

1 miesiąc 
 

100 PLN* bezpłatnie 

3 miesiące 
 

150 PLN* bezpłatnie 

*Ceny netto 

Newsletter IPH-ZR 

Wszyscy członkowie Izby otrzymują bezpłatnie newsletter Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi 

Radomskiej z częstotliwością dwa newslettery w miesiącu .  

Newsletter 
 

Cena dla firm niezrzeszonych Cena dla firm członkowskich 

Miesięczna subskrypcja 
 

100 PLN* bezpłatnie 

Oferta firmy w newsletterze 
 

50 PLN*-jednorazowa wysyłka 
oferty 

Bezpłatnie 
 

*Ceny netto 

 

 

 

 



 

 

 

Szkolenia, warsztaty, konferencje 

Wszystkich planujących organizację szkolenia dla siebie lub dla swoich pracowników zachęcamy do 

skorzystania z bogatej oferty szkoleń aktualnie przez nas realizowanych! 

Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń płatnych (zawsze z 20-30%  rabatami dla firm członkowskich) oraz 

szkoleń i seminariów nieodpłatnych. 

Jesteśmy otwarci na tematy szkoleń zgłaszane do nas przez przedsiębiorców. Jeśli w naszej aktualnej 

ofercie brakuje tematu, który jest dla Państwa interesujący-prosimy o indywidualny kontakt z biurem 

Izby. Dołożymy wszelkich starań, żeby zrealizować takie szkolenie! 

 

Spotkania integracyjne 

Dla Członków i Sympatyków Izby organizujemy różnego rodzaju spotkania integracyjne . Dla amatorów 

strzelectwa sportowego mamy w swojej ofercie coroczne Pikniki Strzeleckie; amatorów piłki nożnej 

zapraszamy na nasze Turnieje Piłkarskie o Puchar Prezesa Izby. Wszystkich członków Izby zapraszamy na 

organizowane raz na kwartał  w poszczególnych firmach członkowskich spotkania „Poznajmy się”. 

 

Śniadania i wieczory biznesowe 

W naszej ofercie znajdują się także śniadania i wieczory biznesowe -skierowane do naszych członków i 

sympatyków. 

Są to spotkania tematyczne, np. Śniadania z HR-które sprzyjają poznawaniu nowych narzędzi 

wspierających codzienną pracę w firmie oraz co najważniejsze-kontaktom networkingowym. 

 

 

Wynajem sali szkoleniowej 

Dysponujemy profesjonalnie wyposażoną salą szkoleniową o powierzchni ok. 40 m.kw. w której pomieści 

się ok. 15 osób. 

Sala jest wyposażona w ekran, flipchart i projektor multimedialny. Istnieje możliwość dostosowania 

układu stołów i krzeseł do indywidualnych potrzeb klienta. 

 

 

 



 

 

 

 

Wynajem sali szkoleniowej 
 

Cena dla firm niezrzeszonych Cena dla firm członkowskich 

Sala szkoleniowa wraz 
z wyposażeniem 

 

50 PLN*/1h Bezpłatnie 8 godz. /rok. Każda 
następna godzina 30 PLN* 

Serwis kawowy oraz catering 
 

Do indywidualnego 
uzgodnienia 

Do indywidualnego 
uzgodnienia 

 
*Ceny netto 

 

Legalizacja dokumentów handlowych 

Twój partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego, świadectwa lub 

zaświadczenia? Występujesz w przetargu i żądają od Ciebie weryfikacji dokumentów? 

Zgłoś się do nas! 

Jeżeli zagraniczny partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego i eksportowego 

to pierwszym etapem procesu legalizacyjnego jest uwierzytelnienie dokumentów przez Krajową Izbę 

Gospodarczą – oddział zamiejscowy przy Izbie Przemysłowo – Handlowej Ziemi Radomskiej. 

Usługą legalizacyjną objęte są różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od 

dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i 

samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego 

oryginału włącznie. 

Dokumenty, które legalizujemy: 

• świadectwa niepreferencyjne pochodzenia towarów 

• faktury handlowe 

• specyfikacje 

• listy przewozowe 

• konosamenty 

• świadectwa analizy, radiacji, weterynaryjne 

• umowy agencyjne 

 

 



 

 

 

 

• poświadczenia podpisu na pełnomocnictwie 

• poświadczenia zgodności odpisu z oryginałem 

• tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych 

 

Konkurs Gala Biznesu  Granitowy Tulipan 

Konkurs Gala Biznesu Granitowy Tulipan jest skierowany do firm działających na terenie  regionu 

radomskiego. 

Rokrocznie (od 21 lat) Kapitula Konkursu przyznaje statuetki Nagrody Gospodarczej Granitowy Tulipan w 

kategoriach: 

-Firma Mała 

-Firma Średnia 

-Firma Duża 

-Produkt Roku 

-Inwestycja Roku 

-Debiut Roku 

Zapraszamy do zakładki Gala Biznesu-gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat 

organizowanego przez nas konkursu. 

Zapraszamy!!! 

 


