Invest in Bydgoszcz

BPO
IN BYDGOSZCZ
www.bydgoszcz.pl
www.fb.com/bydgoszczpl

Polska wiodącą lokalizacją
BPO/SSC w rejonie CEE

Według firmy doradczej Hacket Group, właśnie Polska
zajęła trzecie miejsce na świecie wśród lokalizacji firm
z branży BPO/SSC. Także Bydgoszcz znajduje się
w czołówce polskich miast pod względem lokowania
firm z sektora BPO/SSC, co wyraźnie docenił Colliers
International, przyznając miastu tytuł „Wschodzącej
gwiazdy BPO” w raporcie „Improving trough moving”!
Bydgoszcz coraz mocniej zaznacza się na krajowej
mapie usług outsourcingu, zapewniając korzystne
warunki dla rozwoju sektora BPO/SSC, umożliwiając
firmom budowanie przewagi konkurencyjnej opartej
nie tylko na kwestiach ekonomicznych, tj. ceny, ale
przede wszystkim na jakości świadczonych usług.
Miasto zapewnia atrakcyjne warunki dla prowadzenia
działalności gospodarczej. Lokalni deweloperzy oferują
nowoczesne powierzchnie biurowe w najwyższym
standardzie A oraz, co najważniejsze, wykształcenie
lokalnej kadry informatyków oraz ekonomistów
pozostaje na bardzo wysokim poziomie, zapewniając
ciągły dopływ talentów na rynek pracy.

According to Hacket Group, Poland took the 3rd
place in the world as a preferable location for BPO/
SSC companies. Bydgoszcz is also at the forefront
of Polish cities in terms of attracting companies from
the BPO/SSC sector. Colliers International, in a report
“Improving trough moving”, awarded the City as a “BPO
Rising Star”!
The position of Bydgoszcz on the Polish map of
outsourcing services is becoming increasingly strong.
The City enables good conditions for the BPO/
SSC sector and enables the creation of competitive
advantage, based not only on economic aspect such
as price, but also on the quality of services. Bydgoszcz
also offers attractive conditions for business, local
developers offer modern office spaces of the highest
A standard and most importantly, skills of local IT
specialists and economists remain at the highest level
providing a continuous supply of talents to the labour
market.
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Czy wiesz, że... / Did you know...
Bydgoszcz w 2008 roku została nazwana
„Wschodzącą gwiazdą BPO”, a dziś jest
traktowana jako „silny gracz na mapie projektów
BPO w Polsce”.
In 2008 Bydgoszcz was named “The Rising Star
of BPO” and today it is considered as a “strong
player on the map of BPO in Poland”.
Źródo / Source: Colliers International
„Improving trough moving”

Poland as leading BPO/SSC
location in CEE region

BYDGOSZCZ

Poznań

Gdańsk

Szczecin
Warszawa
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Bydgoszcz

Ósme pod względem wielkości miasto w Polsce,
największe w województwie (ponad 360 tys.
mieszkańców).
Ponad milionowa populacja w promieniu 50 km.
Młode społeczeństwo, średnia wieku – 36 lat.
Ulokowane w północno-centralnej części kraju, na
przecięciu ważnych dróg krajowych i kolejowych,
łączących Warszawę, Poznań i Trójmiasto.
Międzynarodowy port lotniczy zlokalizowany
około 3,5 km od centrum, bliski dostęp do portów
w Poznaniu iGdańsku (oddalonych odpowiednio
o 1,5 i 2 h ).

Eight largest city in Poland, the biggest in the
Kuyavian-Pomeranian Voivodeship (over 360,000
residents).
Over 1 million residents within 50 km.

Czy wiesz, że... / Did you know...
Young society, average age – 36 years.
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W Bydgoszczy znajduje się jedyne w tej części
Europy międzynarodowe Centrum Szkolenia
Sił Połączonych NATO dla oficerów wojsk
taktycznych.

Located in north-central Poland, at crossroads
of national roads and railway routes, connecting
Warsaw, Poznań and Tricity.

In Bydgoszcz operates the only CEE NATO
Joint Force Training Center for tactical level
commanders.

International airport within the distance of 3,5 km from
the city center, short distance to the neighborhood
airports in Poznań and Gdańsk (situated respectively
1,5 and 2 hours away).

Bydgoszcz

Gdańsk
167 km

Grudziądz

Szczecin
257 km

BYDGOSZCZ
BYDGOSZCZ

Obszar | Area
powierzchnia regionu /
area of the region

Toruń

17 971,7 km2
powierzchnia miasta Bydgoszcz /
area of the Bydgoszcz City

Inowrocław

176 km2

Włocławek

Poznań
142 km

Łódź

Populacja | Population

167 km

Warszawa
304 km

mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego /
Kujawsko-Pomorskie voivodeship citizens

2 096 404
mieszkańcy miasta Bydgoszcz /
Bydgoszcz City citizens

361 254

Struktura wiekowa / Age structure
w wieku przedprodukcyjnym /
pre-production age

56 860 osób
15,7%
w wieku poprodukcyjnym /
post-production age

75 150 osób
20,8%

w wieku produkcyjnym /
production age

229 244 osoby
63,5%

Międzynarodowy Port Lotniczy / International Airport
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Edukacja

Czy wiesz, że... / Did you know...
To właśnie matematyk i kryptolog rodem
z Bydgoszczy rozszyfrował niemiecką maszynę
szyfrującą „Enigma”, zmieniając tym samym losy
II wojny światowej.

www.utp.edu.pl/en

www.cm.umk.pl/en

It was a mathematician and cryptologist from
Bydgoszcz who decoded the German “Enigma”
and changed the course of World War II.

www.ukw.edu.pl/strona/english

Dwa
prestiżowe
uniwersytety
(Uniwersytet
Technologiczno – Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich
oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego).

Two prestigious universities (University of
Technology and Life Sciences and Kazimierz Wielki
University).

Łączna liczba uczelni wyższych w Bydgoszczy – 15.

Total number of universities in Bydgoszcz – 15.

42 730 studentów – ponad połowa wszystkich
studentów w województwie kujawsko-pomorskim
(76 000 w regionie), w tym blisko 6 000 na kierunkach
ekonomicznych i pokrewnych (15 000 w regionie),
a także blisko 5 000 na kierunkach IT i zbieżnych
oraz językowych (7 000 w regionie).

42 730 students in the City – over half of all students
in the Kuyavian-Pomeranian Vivideship (76 000
in the region); nearly 6 000 on economics related
studies (15 000 in the region) and nearly 5 000 on
combined IT and language studies (7 000 in the
region).

12 000 absolwentów w mieście każdego roku
(ponad 23 000 w regionie), w tym ponad 1 300
(4 000 w regionie) na kierunkach ekonomicznych
i pokrewnych, blisko 900 (1 000 w regionie) na kierunkach IT oraz 650 (1 000 w regionie) na kierunkach
językowych.

12 000 graduates in the City each year (over 23 000
in the region), over 1 300 with economics related
degree (4 000 in the region) and almost 1 500 (2 000
in the region) with combined IT and languages
degree.

Jedyna w województwie szkoła międzynarodowa
dla dzieci oficerów wojsk NATO oraz zagranicznych
managerów.

Regionalne Centrum Innowacyjności – nowoczesny system dystrybucji informacji o charakterze
innowacyjnym, odpowiedzialny za nawiązywanie
i zacieśnianie powiązań między światem nauki
i gospodarką, a także inicjowanie i wdrażanie
przedsięwzięć związanych z transferem innowacyjności, wiedzy i know-how w regionie.
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Only international school in the region, originally
founded for the children of the NATO army
officers, currently also available for the children of
international companies’ employees.

Regional Innovation Centre – modern information
distribution system for innovation, a platform for
establishing and strengthening links between
academia and business allowing technology,
innovation, and know-how transfer.

Education

Studenci i absolwenci wybranych kierunków / Students and graduates of chosen specialisations
Typ kierunku / Specialisation type:

1 933 35,80%

IT i pokrewne / IT and related

14 940 54,13%
3 224 11,68%
3 478 21,58%

Liczba studentów / No. of students
w Bydgoszczy / In Bydgoszcz

n

1 372 34,85%
834

21,18%

654

27,36%

Językowe / Languages

6 077

2 879 17,30%

n

2 860

5 871 35,28%

21 642

Ekonomiczne i pokrewne / Economics and related

10 683

n

4 040 56,47%
966

13,50%

1 071 15,05%

Liczba absolwentów / No. of graduates
w regionie / in the region

(rok akademicki 2011/2012) / (2011/2012 academic year)

w Bydgoszczy / In Bydgoszcz

w regionie / in the region

(rok akademicki 2010/2011) / (2010/2011 academic year)
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Edukacja

Uczelnie w Bydgoszczy i regionie /
Universities in Bydgoszcz and the region
Bydgoszcz

Region

15

21

Liczba studentów ogółem
Number of students total

42 730

76 781

Liczba absolwentów ogółem
Number of graduates total

12 460

23 348

Liczba uczelni ogółem
Number of universities total

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Source: Central Statistical Office

Wybrane kierunki studiów podyplomowych / Main postgraduate courses
Nazwa uczelni /
Name of university

Wyższa Szkoła Bankowa
(oddział w Bydgoszczy)
Higher School of Banking
Department in Bydgoszcz

Branża /
Branch
Finanse F&A

Controlling i Budżetowanie / Controlling and Budgeting

Finanse F&A

Doradca finansowy / Finance advisory

IT

Aplikacje Internetowe i Mobilne / Internet and Mobile Applications

IT

Innowacyjny E-marketing / Innovative E-marketing

Logistyka
Logistics
Zarządzanie
Management

Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy
Higher School of Economy in
Bydgoszcz

8.

Nazwa kierunku 2013/2014 /
Name of studies 2013/2014

Logistyka w biznesie / Logistics in business

Six Sigma, Optymalizacja procesów / Six Sigma, Process improvements

IT

Zarządzanie Nowoczesną Organizacją ICT / Management of
a modern ICT organization

IT

Grafika Komputerowa i Multimedia / Computer Graphics (DTP) and Multimedia

IT

Technologie Mobilne w Systemach Sterowania / Mobile Technology in Control
Systems

IT

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informatycznym / Management of Informatics
Security

IT

Zarządzanie Zaawansowanymi Sieciami Teleinformatycznymi / Management of
the Advanced Telecommunication Networks

Education

Studenci i absolwenci kierunków lingwistycznych /
Students and graduates of language studies
Liczba studentów
w Bydgoszczy/Regionie
(rok akademicki
2011/2012) / Number of
students in Bydgoszcz/
Region (academic year
2011/2012)

Liczba absolwentów
w Bydgoszczy/Regionie
(rok akademicki
2010/2011) / Number
of graduates in
Bydgoszcz/Region
(academic year
2011/2012)

1031 / 1519

329 / 497

Filologia germańska /
German studies

304 / 565

98 / 187

Filologia rosyjska /
Russian studies

133 / 359

51 / 98

Lingwistyka stosowana /
Applied linguistics

393 / 422

134 / -

Kierunek /
Studies

Filologia angielska /
English studies

Filologia hiszpańska /
Spanish studies

103 / -

26 / -

Filologia francuska /
French studies

29 / -

5/-

Filologia bałkańska /
Balkan studies

- / 168

- / 39

Filologia klasyczna /
Classic studies

- / 32

- / 11

Filologia romańska /
Romance studies

- / 169

- / 35

Filologia grecka / Greek
studies

- / 37

- / 10

Filologia włoska / Italian
studies

- / 91

- / 20

Japonistyka / Japanese
studies

- / 44

-/9

dane dla Bydgoszczy / data for Bydgoszcz
dane dla regionu / data for the region
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Biznes
Miesięczne wynagrodzenia brutto w PLN dla
osób ze znajomością języka angielskiego
w Bydgoszczy / Gross monthly salary in PLN for
English-speaking candidates in Bydgoszcz

Czy wiesz, że... / Did you know...
Najbogatszy Polak – Jan Kulczyk jest
bydgoszczaninem, jedyny polski oddział globalnej
firmy IT – SDL – znajduje się w naszym mieście,
a służące w polskim lotnictwie samoloty F-16
naprawiane są właśnie tutaj… w Bydgoszczy.
The richest Pole - Jan Kulczyk is from Bydgoszcz,
the only Polish branch of a global IT company SDL is located in our city, and F-16 aircrafts of
the Polish Air Force are serviced right here... in
Bydgoszcz.

Min

Opt

Max

Zobowiązania / Należności /
AP / AR
Młodszy Specjalista (0 – 1 lat dośw.) /
Junior Associate (0 – 1 year of exp.)

2300

2800

3000

Specjalista (1 – 2 lata dośw.) /
Associate (1 – 2 years of exp.)

2500

3000

4200

Starszy Specjalista (2+ lat dośw.) /
Senior Associate (2+ years of exp.)

3500

4500

5600

Team Leader (5 – 15 osób) /
(5 – 15 FTEs)

5600

7000

9200

Process Manager (do 50 osób) /
(up to 50 FTEs)

9200

10000

14000

Obsługa klienta / Customer Service

Stopa bezrobocia w wybranych miastach Polski /
Unemployment rate in selected Cities in Poland
Gdańsk

Katowice

Kraków

Lublin

Poznań

6,6

5,4

5,9

10,1

4,1

Młodszy Specjalista (bez dośw.) / Junior
Specialist (no previous exp.)

2300

2500

3000

Specjalista (1+ lat dośw.) / Specialist
(1+ years of exp.)

2800

3200

3500

Team Leader (5 – 15 osób) /
(5 – 15 FTEs)

5000

6300

8500

Process Manager (do 50 osób) .
(up to 50 FTEs)

9200

11000

14000

5000

7000

9000

IT
Szczecin

Toruń

Warszawa

Wrocław

Bydgoszcz

10,6

10,2

4,8

5,6

8,8

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, dane na dzień
31 grudnia 2013r. / Source: General Statistical Office,
data of 31st December 2013.

Support Engineer

12000

13000

14000

Java Developer

6000

7000

8000

NET Developer

5000

6000

8000

Solution Architect

8000

10000

12000

Migration Project Manager

Źródło/Source: Hays Poland, lipiec 2013

Umiarkowane koszty pracy.

Moderate costs of work.

Atrakcyjne pod względem ceny, lokalizacji
i uzbrojenia nieruchomości oraz lokale biurowe.

Attractive properties in terms of price, location and
utilities availability.

Dobre otoczenie biznesu oraz silne zaplecze
naukowe powiązane z sektorem przedsiębiorstw.

Availability of modern office spaces for rent.

Około 42 000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej.
Około 33 000 m 2 planowanej powierzchni biurowej,
w tym typu „open space”.

Good business environment and strong academic
links with the business sector.
Ca. 42 000 sqm of modern office spaces.
Ca. 33 000 sqm of planned open-space offices.

Zdywersyfikowana gospodarka.
Diversified economy.

Czynsze biur klasy A (€/m2/mc)/
Class A offices rental rates
(€/m2/month)
10.

€ 8-9,5

Czynsze biur klasy B (€/m2/mc)/
Class B offices rental rates
(€/m2/month)

€ 6,5-8

Business
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2012 r. / Average monthly gross remuneration in 2012
Gdańsk

Katowice

Kraków

Lublin

Poznań

Szczecin

Toruń

Warszawa

Wrocław

Bydgoszcz

Ogółem (PLN) /
Total (PLN)

4 629,39

5 309,69

3 774,48

3 891,93

4 148,48

3 774,29

3 451,83

4 842,79

3 651,53

3 272,71

Przemysł (PLN)
/ Industry (PLN)

5 165,31

6 161,79

4 636,37

5 082,59

5 158,94

3 759,42

3 521,12

5 034,44

4 349,66

3 592,87

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / Source: General Statistical Office

Wybrane firmy BPO/SSC/call-center
Selected companies BPO/SSC/call-center
1. Atos IT Services - IT

2. Alcatel-Lucent Polska - IT

3. Asseco Poland – IT

4. Genesys - IT

5. Sunrise System – IT

6. Postdata - IT

7. Bazy i Systemy Bankowe– IT

8. TEL – DAT – IT

9. SDL Poland - IT

10. Mobica - IT

11. Livingston International – FA

12. Bibby Financial Services - FA

13. Centrum Przetwarzania Dokumentów – Centralny
Ośrodek Rozliczeniowy Poczty Polskiej – FA

14. Grant Thorton Group – SSC

15. Bank BPH - Centrum Korporacyjne – SSC

16. Bank Pocztowy - Centrum Operacyjne – SSC

17. PZU – Centrum Klienta – call-center

18. Centrum Obsługi Biznesu – call-center

19. Eniro Polska – call-center

20. Makromedia – call-center

21. Media System – call-center
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Czas wolny

Czy wiesz, że... / Did you know...
W największym miejskim parku - Myślęcinku
zimą pozjeżdżasz na nartach, a wiosną i latem
pograsz w golfa.
In the Forest Culture and Leisure Park
“Myślęcinek” you can go skiing in the winter or
play golf during spring and summer.

Bydgoszcz – zielone miasto – II miejsce w Polsce
pod względem powierzchni terenów zielonych
w miastach, liczne parki miejskie, Leśny Park Kultury
i Wypoczynku (blisko 830 ha terenów rekreacyjnych)
oraz Kanał Bydgoski – cud techniki z XVIII w.

Bydgoszcz – green city – 2nd place in Poland in
terms of green areas in the cities, variety of parks
and leisure facilities (almost 830 ha of recreational
areas in the City),well developed water canal system
in the City – a technological marvel of XVIII century.

Przedstawienia operowe, teatralne, w tym o międzynarodowej sławie jak: Bydgoski Festiwal Operowy,
Międzynarodowy Kongres i Festiwal Musica Antiqua
Europae Orientalis, Międzynarodowy Festiwal
Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE,
Bydgoszcz Jazz Festival, Muszla Fest – festiwal
rockowy.

International cultural events: Bydgoszcz Opera
Festival, International Congress and Musica
Antiqua Europae Orientalis Festival, International
Film Festival of the Art of Cinematography
CAMERIMAGE, Bydgoszcz Jazz Festival, Muszla
Fest – rock festival.

Liczne kina, muzea, galerie, kluby muzyczne, dla
aktywnych: stadiony, baseny, hale sportowe, tor
regatowy, żużlowy czy łuczniczy, pole golfowe,
korty tenisowe, kręgielnie, itp. oraz liczne restauracje serwujące wykwintne dania kuchni polskiej
i światowej.
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Large number of cinemas, museums, galleries,
music clubs; sport facilities: stadiums, swimming
pools, gyms, racing tracks, speedway, archery,
golf course, tennis courts, bowling, etc.; variety of
restaurants with Polish and international cuisine.

After work
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Sukcesy i referencje

Maciej Ruszkiewicz
Magdalena Reńska

Managed Services Global
Factory Director,
Atos IT Services Sp. z o.o.

AssociateDirector,
Jones Lang LaSalle

„Bydgoszcz coraz mocniej zaznacza swoją obecność na
biurowej mapie Polski. Dotychczas rozwój rynku biurowego
w mieście był inicjowany przez lokalnych deweloperów.
Obecnie tereny pod nowe projekty biurowe posiadają także
deweloperzy spoza Bydgoszczy. Bydgoski rynek biurowy
ze względu na dobrą infrastrukturę drogową oraz atrakcyjny
poziom oferowanych czynszów (8,5-10 EUR/ mkw./ m-c)
może konkurować z innymi lokalizacjami w Polsce i stać się
ciekawą alternatywą dla firm z sektora nowoczesnych usług
biznesowych.”
___
“Bydgoszcz emerges as an attractive office destination on the
Polish market. Although so far the growth of the City office
market has been driven by local developers, today, also
companies from outside of the City are planning or undertaking
office projects in Bydgoszcz. It is worth noting that due to its
well-developed infrastructure and attractive rent level (8,5-10
€/ sqm/ month), the office market in Bydgoszcz is competitive
to other Polish cities and presents an interesting alternative for
the companies from the business services sector.”
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„Atos przez ostatnie kilka lat przekonał się, iż Bydgoszcz jest
dobrym miejscem do inwestycji. Miasto to oferuje stabilne
środowisko, jeżeli chodzi o dostęp do wykwalifikowanych kadr,
zarówno w obszarze IT, jak i w zakresie znajomości różnych
języków obcych. Ponadto konkurencyjne koszty zatrudnienia
w powiązaniu z relatywnie niską rotacją pracowników czynią
to miejsce bardziej atrakcyjnym aniżeli inne znane większe
ośrodki BPO w Polsce. Jesteśmy również zadowoleni z dobrej
współpracy z lokalnym samorządem. Jednym z przykładów
jest otrzymane wsparcie w uzyskaniu grantu z Państwowej
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych na stworzenie
nowych miejsc pracy. Wymienione powyżej fakty czynią
Bydgoszcz miastem atrakcyjnym dla takich inwestorów, jak
Atos.”
___
“Over the last few years Atos had a chance to experience and
confirm that Bydgoszcz is a good place to invest. The City offers
a stable environment when it comes to the availability of skilled
resources, both in IT and multiple languages. Furthermore,
competitive costs of employment combined with low attrition
rate makes this place more attractive than other well known
BPO cities in Poland. We also like the good cooperation with
local authorities. One example is the support that we received
in order to apply for a financial grant from Polish Information
and Foreign Investment Agency for creating new work places.
All that make the City attractive for investors like Atos.”

Success and references

Waldemar Jasiński
Mariusz Wiśniewski

Operations Director, Livingston
Poland Sp. z o.o.

„Miasto oferuje stabilne środowisko biznesowe oraz
wykwalifikowaną kadrę. Tworzy także dobry klimat dla nowych
inwestycji, rozwoju istniejącego biznesu i przedsiębiorczości.
Konkurencyjne koszty zatrudnienia oraz niska rotacja kadr
stanowią o atrakcyjności Bydgoszczy na tle innych, większych
ośrodków BPO w Polsce. Wykorzystując sprzyjającą
biznesowi kulturę Bydgoszczy tutejszy oddział oparliśmy
na utalentowanych specjalistach, umieszczając tu również
kluczową kadrę zarządczą. Jest to bardzo dobre miejsce do
prowadzenia biznesu.”
___
”The city offers a stable environment with skilled resources.
It also creates a good climate for investments, business
development and entrepreneurship. In addition, competitive
costs of employment in combination with low attrition rates
make it attractive compared to other, bigger BPO cities in
Poland. We have built our European business around talented
individuals and the business-friendly culture of Bydgoszcz,
placing key management staff in this location. It is a great
place to do business.”

Head of TriCity Office CBRE

„Bydgoszcz to świetny przykład miasta, gdzie profesjonalny
i kreatywny doradca ds. nieruchomości może wiele zdziałać
w zakresie redukcji kosztów operacyjnych w projektach
z sektora BPO. Dla przykładu – to właśnie w Bydgoszczy,
we współpracy z jednym z lokalnych deweloperów,
doradcom z CBRE udało się stworzyć w ciągu 3 miesięcy,
w poprzemysłowym budynku biurowym powierzchnię, która
spełnia wymogi zaawansowanego centrum badawczorozwojowego amerykańskiej firmy Genesys.
Bydgoszcz w naszej ocenie jest wciąż niedocenianą lokalizacją
dla projektów BPO. Szkoda, bo obecność takich firm jak Atos,
Alcatel Lucent, Genesys, czy Livingston jasno pokazuje, że
jest tu miejsce dla bardzo zaawansowanych projektów.
CBRE ten potencjał dostrzegło dosyć szybko. Informacje
o tym mieście regularnie publikujemy w naszych raportach,
prowadzimy tam transakcje i coraz częściej mamy okazję
kontaktować się z lokalnym samorządem, który z roku na rok
pracuje nad poprawą swojej oferty inwestycyjnej.”
___
”Bydgoszcz is a great example of a city where a professional
and creative real estate advisor can do much to reduce
operation costs in BPO projects. For example, it was in
Bydgoszcz where – in cooperation with one of the local
developers – CBRE advisors changed a post-industrial office
block into a space that meets the requirements of an advanced
R&D centre for the American company Genesys in just three
months.
In our opinion, Bydgoszcz is an underestimated location
for BPO projects. That’s unfavourable, especially since the
presence of such companies as Atos, Alcatel Lucent, Genesys
or Livingston clearly shows that Bydgoszcz is indeed a place
for advanced projects.
CBRE has discovered this potential very early. We regularly
publish information about the city in our reports, handle
transactions here and more often get a chance to talk to local
government, which constantly works to improve its investment
offer.”
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BYDGOSKA
AGENCJA
ROZWOJU
REGIONALNEGO
Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz
Tel. (+ 48 52) 585 88 23
www.zainwestuj.bydgoszcz.pl
barr@barr.pl

Bydgoszcz Regional Development Agency Ltd.
6 Mennica Street, 85-112 Bydgoszcz, Poland
Tel. (+ 48 52) 585 88 23
www.investin.bydgoszcz.eu
barr@barr.pl
Spółka utworzona przez Miasto Bydgoszcz
do kompleksowej obsługi inwestorów i przedsiębiorców
A company formed by the City of Bydgoszcz
to comprehensive services for investors and entrepreneurs

