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Dołącz do projektu KIG #SolidarnizBiznesem 

Projekt #SolidarnizBiznesem 
jest odpowiedzią na trudną i bezprecedensową sytuację 

gospodarczą związaną ze stanem epidemicznym w Polsce. 

W ramach projektu realizowane są działania skierowane do:

- o projekcie -

www.kig.pl



#SolidarnizBiznesem #SolidarnizBiznesem #SolidarnizBiznesem

Dołącz do projektu KIG #SolidarnizBiznesem 

Działania w ramach projektu #SolidarnizBiznesem

- o projekcie -

1. Współpraca z izbami członkowskimi KIG – przygotowywanie projektów 

     opinii, stanowisk, wsparcie w dotarciu do rządu z postulatami

2. Gospodarcza kampania informacyjna – emisja w kanałach komunikacji KIG

    – m.in. opinie i stanowiska KIG, komentarze ekspertów, dobre praktyki 

    polskich �rm wspierających przedsiębiorców

3. Reprezentowanie stanowisk przedsiebiorców wobec rządu

4. Projekt #SolidarnizMikroprzedsiębiorcami 

5. Partnerstwo w projekcie pytajeksperta.pl

1. Wsparcie eksportu: 

     wydawanie „zaświadczeń o działaniu siły wyższej”

1. Akcja społeczna: NIE POZWOLĘ CI SIĘ ZAMKNĄĆ

2. Partnerstwo w projekcie #SolidarnizeSzpitalami

www.kig.pl
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poznaj nasze działania



Fryzjerzy, kosmetyczki, warsztaty samochodowe, osiedlowe cukiernie, piekarnie… 
– im wszystkim grozi zamknięcie po kryzysie związanym z COVID-19. 

Małe �rmy – one są bardzo ważnym sektorem polskiej gospodarki. 

To nie tylko punkty handlowo-usługowe. 

To miejsca pracy.

To nasi i Wasi Klienci.

To ważne ogniwa łańcucha dostaw. 

NIE CHCEMY ICH STRACIĆ. Wesprzyj kampanię  NIE POZWOLĘ CI SIĘ ZAMKNĄĆ

Nie pozwolę ci się zamknąć NIE POZWOLĘ 
CI SIĘ ZAMKNĄĆ

Mikroprzedsiębiorcy
potrzebują 
Twojej pomocy!

#SolidarnizBiznesem

ZAMK
NIĘTE



Na czym polega kampania
W ramach Akcji NIE POZWOLĘ CI SIĘ ZAMKNĄĆ Klienci mogą przekazać właścicielowi 

swojego ulubionego salonu fryzjerskiego, kawiarni czy pizzerii itp. 

wsparcie �nansowe w postaci zaliczki. 

Cała Akcja opiera się na wzajemnym 

zaufaniu i kontakcie klienta 

i mikroprzedsiębiorcy. 

KIG nie pośredniczy w tej relacji.

NIE POZWOLĘ 
CI SIĘ ZAMKNĄĆ

Mikroprzedsiębiorcy
potrzebują 
Twojej pomocy!

#SolidarnizBiznesem

Wpłacona dziś kwota pomoże przedsiębiorcy 

pokryć bieżące koszty działalności, natomiast 

realizacja usługi nastąpi, gdy stan epidemii   

zostanie o�cjalnie zniesiony i przywrócone   

zostanie pełne funkcjonowanie punktów    

usługowo-handlowych.



NIE POZWOLĘ 
CI SIĘ ZAMKNĄĆ

Mikroprzedsiębiorcy
potrzebują 
Twojej pomocy!

#SolidarnizBiznesem

Zostań Partnerem kampanii i… podaj dalej

Podaj dalej 

 - udostępnij materiały gra�czne akcji na swojej stronie głównej 

    oraz w widocznych miejscach w mediach społecznościowych

 - regularnie przypominaj swoim Klientom o akcji

 - zachęcaj Klientów do udostępniania postów o akcji 

    oraz do dzielenia się zdjęciami/postami pokazującymi, jak oni wsparli akcję 

Świeć przykładem 

 możesz też sam wesprzeć mikroprzedsiębiorców i pokazać dobry przykład – poinformuj nas o tym

Dziel się wiedzą

 możesz poprowadzić własną akcję informacyjną – dlaczego warto i jak wspierać mikroprzedsiębiorców

Korzystaj

 niech dobre wiadomości szybko się rozchodzą - opowiemy o Twoim zaangażowaniu 

 w naszych mediach: www, newslettery B2B i B2C, media społecznościowe



#SolidarnizeSzpitalami

KIG objęła Akcję patronatem 

JESTEŚMY RAZEM. POMAGAMY

Pokażmy, co naprawdę znaczy społeczna odpowiedzialności biznesu. 

Włącz się do ogólnopolskiej akcji biznesu: 

JESTEŚMY RAZEM. POMAGAMY

Czas pandemii, to czas szczególny, wymagający podjęcia wyjątkowych środków zaradczych. Właśnie teraz    

potrzebna jest zdecydowana reakcja instytucji wspierających przedsiębiorców oraz biznesu w imię wspólnego 

dobra. Pomóżmy polskim szpitalom i zróbmy to na naprawdę wielką skalę. 

Akcję JESTEŚMY RAZEM. POMAGAMY wsparło już prawie 20 �rm (lista pozostaje otwarta), a także osobistości 

świata sportu i kultury: m.in. Jakub Błaszczykowski, w roli Honorowego Ambasadora akcji, Renata Gabryjelska, 

Piotr Schramm, Artur Partyka. 



#SolidarnizeSzpitalami

KIG objęła Akcję patronatem 

JESTEŚMY RAZEM. POMAGAMY

Firmy przekazały dotąd maseczki dla szpitali, dostarczają bezpłatnie posiłki, �nansują działania, 

wspierają merytorycznie (np. pod kątem prawnym). 

A jak twoja �rma może włączyć się do akcji? 

Wesprzyj polskie szpitale i personel medyczny:

1.  �nansowo 

2.  materialnie

3.  niematerialnie

Każda pomoc się liczy.

Więcej o Akcji na:  www.facebook.com/jestesmyrazempomagamy/



KIG objęła Projekt patronatem 
Pytajeksperta.pl 

Platforma stworzona we współpracy m.in. z Akademią Leona Koźmińskiego, Microsoft, Lenovo, Veeam 

Portal porad dla przedsiębiorców: odpowiadamy na potrzeby biznesu w czasie pandemii  

Bezpłatne webinary przygotowane przez najlepszych specjalistów, w tym ekspertów Krajowej Izby Gospodarczej 

Każdy korzystający z porad otrzyma od Microsoft bezpłatną licencję MS Teams na miesiąc, a jeżeli posiada pakiet O�ce – na 6 miesięcy

#SolidarnizBiznesem



#SolidarnizBiznesem #SolidarnizBiznesem #SolidarnizBiznesem

Wesprzyj nas w wybranych �larach projektu #SolidarnizBiznesem: - oferta -

Dołącz do projektu KIG #SolidarnizBiznesem 

1.  2.  3.  
WIEDZA

komentarze, ekspertyzy wskazujące 

rozwiązania dla branży, analizy itp. 

przygotowane przez KIG   / 

możesz przygotować własne artykuły 

eksperckie, które będziemy publikować 

w naszych kanałach.

DOBRE PRAKTYKI

daj nam znać, jak wspierasz 

biznes, a my napiszemy o tym.

KOMUNIKACJA

włącz się w nasze działania komunikacyjne 

jako Partner wybranej akcji – NIE POZWOLĘ 

CI SIĘ ZAMKNĄĆ lub #SolidarnizeSzpitalami: 

udostępniaj, polub i zachęcaj swoją 

społeczność do wspierania akcji. 

4.  
Zostań MECENASEM / SPONSOREM

dzięki Twojemu wsparciu �nansowemu 

tra�my do jeszcze większej grupy

odbiorców – klientów i przedsiębiorców.
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Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. 

Powstała w lutym 1990 r. na mocy ustawy o izbach gospodarczych. Obecnie repre-

zentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji bizneso-

wych: izb branżowych, regionalnych, bilateralnych oraz innych organizacji (stowa-

rzyszenia, związki pracodawców, fundacje).

W strukturach KIG działa aż 20 komitetów eksperckich.

Krajowa Izba Gospodarcza wspiera interesy polskich przedsiębiorców, prowadzi 

współpracę międzynarodową, organizuje konferencje i kongresy gospodarcze, 

wspiera polski eksport oraz realizuje projekty unijne.

Więcej: www.kig.pl 

Kontakt

EWA JANUS-KHOURI

p.o. Dyrektora

Biuro Komunikacji

Dyrektor Zarządzająca

Centrum Kreatywności Targowa

kom. +48 577 510 800

e-mail: ejanus-khouri@kig.pl


